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Vedlegg A

Kjennetegn ved de lokale prosjektene

Beskrivelsene av de lokale prosjektene er i hovedsak basert på intervjuer med prosjektledere, ansatte i
oppfølgingstjenesten og i noen tilfeller andre ansatte i prosjektadministrasjon høsten/vinteren 2019.
Denne informasjonen er komplettert med tall for inkluderte deltakere per 11. oktober 2019, og andre
relevante opplysninger som har kommet til vår kjennskap i etterkant av intervjuene.
Formålet er å gi en kort beskrivelse av hva medisinsk avstandsoppfølging innebærer i de ulike
prosjektene, og for å kunne sammenligne prosjektene på noen sentrale punkter. I disse beskrivelsene
fokuserer vi på faktiske forhold, som presentert for oss i forbindelse med intervjuene. Vi gjengir ikke
vurderinger av de ulike løsningene.

A.1 Mitt liv, min helse, min plan – medisinsk avstandsoppfølging i Larvik
Intervjuene i Larvik ble gjennomført i september 2019. Da hadde man inkludert pasienter i syv
måneder, til sammen 35 pasienter.
A.1.1 Målgruppe
Larvik startet med å inkludere pasienter med kols, men har senere også inkludert pasienter med andre
kroniske lidelser som hjerte-/karsykdommer og diabetes. Larvik vurderer også å inkludere
kreftpasienter. Utover høsten 2019 har Larvik begynt å tenke mer på helhet – at det er pasientens
samlede sykdomsbyrde, samt om man tror pasienten kan ha nytte av medisinsk avstandsoppfølging –
som avgjørende for om pasienten skal tilbys å være med i utprøvingen. 90 prosent av deltakerne har
kols (se Tabell A-1).
A.1.2 Inklusjon av pasienter
I Larvik skal det være en åpen dør til tjenesten, noe som innebærer at det ikke er noen regler for hvem
som kan henvise/foreslå deltakere. Dette innebærer at både pårørende, fastlegen, tjenestekontoret,
hjemmetjenesten, samt enkeltpersoner kan henvise/foreslå deltakere. Så langt er det fastlegene som
har rekruttert flest deltakere (se Tabell A-1).
A.1.3 Oppfølgingstjenesten
Organisering
Oppfølgingstjenesten er organisert som en del av Helsehjelpen, og kalles Helsehjelpen. Helsehjelpen er
et tjenestetilbud som fra 01.10.2018, i tillegg til medisinsk avstandsoppfølging, også har ansvar for
utplassering av velferdsteknologi og informasjon til innbyggere.
Helsehjelpen var høsten 2019 organisert som en del av kommunalsjefens stab, men skal fra 2020 være
organisert under Larvik Helsehus, som også skal huse både korttidsavdeling, legevakt, ambulant team,
lindrende avdeling og avklaringsavdeling. Helsehjelpen har åpent fra kl. 08 til 17 alle hverdager.
Tjenesten har stengt i helger og på alle røde dager.
Bemanning
Totalt jobber det fire sykepleiere og en ergoterapeut på Helsehjelpen, men Helsehjelpen jobber med
mer enn medisinsk avstandsoppfølging. Det er i hovedsak en sykepleier som jobber 100 prosent med
medisinsk avstandsoppfølging. Denne sykepleieren jobber med oppfølging av pasienter en uke hver
måned, og ellers med andre arbeidsoppganger relatert til medisinsk avstandsoppfølging. Dette
innebærer blant annet en del administrativt arbeid, da prosjektleder for prosjektet kun er ansatt i en
40 prosent stilling. De resterende ukene deler de tre andre sykepleierne fra Helsehjelpen på å følge
opp pasientene, ved at alle tar en uke hver. Ergoterapeuten er ansatt i en 40 prosent stilling.
Daglige aktiviteter
En typisk arbeidsdag starter med at Helsehjelpen gjennomgår målingene til alle pasientene.
Helsehjelpen mottar en god del røde målinger hver dag grunnet pasienter med ganske dårlig
helsetilstand. Helsehjelpen ringer alle pasienter som har røde målinger for å følge opp.
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Etter å ha gått gjennom pasientenes målinger, går de ansatte på Helsehjelpen gjennom spørsmålslista
til pasientene. De aller fleste pasienter svarer på spørsmål en gang om dagen, og Helsehjelpen sjekker
om det er noen avvik i svarene eller svar som må følges opp. Ved avvik som indikerer forverret
helsetilstand kan de ansatte på Helsehjelpen ringe eller sende en melding til pasienten. Pasientene
besvarer i snitt mellom fem og åtte spørsmål.
I tillegg til at Helsehjelpen ringer opp pasienter ved avvik i målinger eller spørsmålslisten, ringer de
også alle pasienter. I starten ble pasienten oppringt daglig. Dette er endret til å ringe ved behov. I
tillegg gjennomfører de også en målrettet samtale en gang i måneden.
A.1.4 Tjenesteforløp
Hvis en pasient henvises fra andre enn fastlegen, sender oppfølgingstjenesten en e-melding til
fastlegen for å avklare om pasienten er egnet for medisinsk avstandsoppfølging eller ikke. Dersom
fastlegen vurderer pasienten som egnet, avtaler oppfølgingstjenesten et møte for å gi informasjon om
tjenesten og for å inkludere pasienten i utprøvingen. I de tilfellene der pasienten henvises direkte fra
fastlegen, avtales informasjons-/inklusjonsmøtet med en gang.
I dette møtet blir de som samtykker til å delta i utprøvingen randomisert til tiltaks- eller
kontrollgruppen. For pasientene som havner i tiltaksgruppen, avtales det etter dette møtet et nytt møte
for opplæring. På dette møtet mottar pasienten nødvendig utstyr og opplæring, og det legges en plan
for videre behandling/oppfølging.
Tre til fire uker etter opplæring avtales et møte med pasientens fastlege, hvor formålet er å sette opp
en egenbehandlingsplan. På dette møtet har oppfølgingstjenesten med et utkast til
egenbehandlingsplan med forslag om referanseområder som må godkjennes av fastlegen.
Egenbehandlingsplanen tar utgangspunkt i samtaler med pasienten og i målinger som er gjort de første
ukene. På møtet skal fokus være hva som er viktig for pasienten, og hva pasienten ønsker å oppnå med
medisinsk avstandsoppfølging. Egenbehandlingsplanen legges inn på nettbrettet og er tilgjengelig for
pasienten, fastlege og oppfølgingstjenesten.
De fleste pasientene registrerer målinger og svarer på spørsmål daglig. Noen måler to ganger om
dagen. Enkelte målinger gjøres sjeldnere, en gang per uke.
Dersom Helsehjelpen oppdager at det virker mot sin hensikt å registrere målinger, tar de en prat med
pasienten, og justerer oppfølgingen etter behov. Det kan gå ut på å utføre en måling sjeldnere, eller å
fjerne den aktuelle sensoren.
A.1.5 Komponenter i medisinsk avstandsoppfølging
Alle pasienter får tildelt et nettbrett. Nettbrettet er låst til applikasjonen som brukes i medisinsk
avstandsoppfølging. Pasientene kan også få tildelt sensorer avhengig av sykdomsbilde. Sensorene som
tilbys i Larvik er blodtrykksapparat, spirometri, pulsoksymeter, termometer, blodsukkermåler og vekt.
Alle pasienter svarer på spørsmål via nettbrettet. Spørsmålene brukes for å beskrive dagsform
og/eller registrere symptomer. Både hyppighet og innhold i spørsmålene kan tilpasses den enkelte
pasient. Spørsmålene er knyttet opp til tiltak i egenbehandlingsplanen. De brukes for eksempel til å
oppfordre pasientene til å opprettholde gode vaner, for eksempel «Har du gått i trappen i dag?».
På nettbrettet finnes også en meldingsfunksjon, som både Helsehjelpen og pasienten kan benytte seg
av for å få kontakt. I neste versjon kommer også muligheten for videokommunikasjon.
A.1.6 Egenbehandlingsplan
Tidlig i prosjektet, da man først og fremst inkluderte pasienter med kols, brukte man samme
egenbehandlingsplan som Sykehuset i Vestfold. Helsehjelpen opplevde at denne hadde for mye fokus
på medikamenter, og veldig lite plass til andre tiltak. Derfor laget de sin egen etter inspirasjon fra
egenbehandlingsplanen som Oslo bruker, som er mer fokusert på tiltak, og hva man selv kan gjøre for
å bli bedre og mestre egen sykdom.
Larvik og teknologileverandøren jobber med et utviklingsprosjekt for å innarbeide
egenbehandlingsplanen direkte i applikasjonen for medisinsk avstandsoppfølging. Målsettingen er at
egenbehandlingsplanen skal ha mer fokus på grønn sone, og gi pasientene svar på spørsmålet «Hva

Evaluering av utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

5

skal jeg gjøre for å holde meg frisk?», heller enn «Hvilke medisiner skal jeg ta når jeg er i rød sone?».
Siste versjon av egenbehandlingsplanen skal ligge inne på nettbrettet, og behandlere
(oppfølgingstjenesten, fastlegen, hjemmetjenesten og sykehuset) skal ha lesetilgang gjennom
brukergrensesnittet for helsepersonell.
Høsten 2019 ligger egenbehandlingsplanen som tekst på nettbrettet.
A.1.7 Tilgang til målingene
Både fastleger, hjemmetjenesten og sykehus kan få tilgang til målingene ved laste ned programvare
og opprette egen bruker. Det er foreløpig fem fastleger som har direkte tilgang til målingene.
Sykehuset og hjemmetjenesten har også tilgang til løsningen.
Det er stor variasjon mellom fastlegene i hvilken tilgang de ønsker til pasientenes målinger. Fem
fastlegekontor har direkte tilgang til målingene, noen fastleger ønsker at alle målinger skal
oversendes, andre vil kun ha beskjed ved røde målinger, andre mottar ingen målinger med mindre
pasienten tar med nettbrettet på konsultasjon.
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A.2 VIS 2.0 – medisinsk avstandsoppfølging i Oslo
Oslo kommune deltar i utprøving av medisinsk avstandsoppfølging med fire bydeler. De samarbeider i
form av et prosjekt som heter VIS 2.0 – velferdsteknologi i sentrum. De deltok også i første utprøving
av medisinsk avstandsoppfølging, der prosjektet ble kalt VIS 1.0, og Oslo er det eneste av prosjektene
fra første runde som deltar i den videre utprøving. Bydelene samarbeider tett om utvikling av tjenesten
og jobber med å gjøre tjenesten så lik som mulig på tvers av bydelene. Nedenfor beskriver vi
overordnet organisering av medisinsk avstandsoppfølging i Oslo, og mindre forskjeller i organiseringen
mellom bydelene. De deltakende bydelene er Gamle Oslo, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Sagene.
Lovisenberg Diakonale Sykehus er en likeverdig partner i prosjektet, og har egen prosjektleder. Hver
bydel har en egen prosjektadministrasjon og et eget oppfølgingssenter, men Sagene og Grünerløkka
deler på oppfølgingen av pasientene i disse bydelene.
Intervjuene i Oslo ble gjennomført i september og oktober 2019. Da hadde man inkludert pasienter i
omtrent syv måneder, og totalt var det inkludert 150 pasienter. Det var inkludert 55 pasienter fra
Grünerløkka, 38 pasienter fra Gamle Oslo, 20 pasienter fra St. Hanshaugen og 37 pasienter fra
Sagene. Bydelene har i tillegg flere pasienter som deltok i første utprøving i "ordinær drift". Disse
inngår ikke i grunnlaget for forskningen her.
A.2.1 Målgruppe
I Oslo har det blitt inkludert pasienter med kols, diabetes, kreft, hjertesvikt, høyt blodtrykk,
hjerteflimmer, ernæringsproblematikk og psykiske lidelser. Det er rekruttert flest pasienter med kols
som hoveddiagnose, etterfulgt av diabetes og kreft. Det er noe variasjon mellom bydelene i hvilke
diagnoser de har fokusert på (se Tabell A-1).
A.2.2 Inklusjon av pasienter
I Oslo har de fleste deltakerne blitt foreslått av hjemmetjenesten, men det har også blitt foreslått
mange deltakere fra sykehus, fastlege og kreftkoordinator.1 Kreftkoordinator har særlig vært en viktig
inklusjonskanal i Gamle Oslo og St. Hanshaugen. I Oslo er det etablert et tett samarbeid med
Lovisenberg sykehus, som har en egen prosjektleder og prosjektmedarbeider som jobber med
forankring av prosjektet blant de ansatte der. Lovisenberg er en viktig inklusjonskanal i Oslo, men det
er variasjon mellom bydelene i hvor mange innbyggere de har på sykehuset. Dette kommer til syne
som variasjon i andelen pasienter som er inkludert fra sykehus.
Bydelene har også jobbet litt ulikt ut mot fastlegene, og dette har gjort at andelen deltakere som er
forslått av fastlege varierer mellom bydelene. Grünerløkka og St. Hanshaugen har ansatt en fastlege
med en liten stillingsprosent (10-20 prosent) i prosjektet som bidrar til tjenesteutvikling og jobber ut mot
de andre fastlegene for å øke rekrutteringen. I Grünerløkka har prosjektleder besøkt fastlegekontorer
i bydelen og gått gjennom pasientlister sammen med fastlegene. Prosjektlederen har påpekt at dette
er noe som er mulig å gjøre i en prosjektperiode, men som ikke er mulig dersom det skal være en
tjeneste i vanlig drift.
I Sagene er et av fastlegekontorene med i utprøvingen av primærhelseteam (PHT). Høsten 2019 var
samarbeidet mellom PHT og oppfølgingssenteret begrenset, men ved starten av 2020 var dette
samarbeidet kommet i gang og det jobbes aktivt med rekruttering via PHT-sykepleier. Det
gjennomføres jevnlige møter mellom PHT-sykepleier og de ansatte fra oppfølgingssenteret der de går
gjennom pasientene som får oppfølging i PHT og vurderer om disse er egnet for medisinsk
avstandsoppfølging.
A.2.3 Oppfølgingstjenesten
Organisering
Oppfølgingstjenesten i Oslo kalles oppfølgingssenteret og har åpent fra klokken 8 til 15 alle
hverdager. Tjenesten holder stengt i helger og på røde dager.
I Grünerløkka er tjenesten organisert i avdeling "Helse og mestring" som er en del av hjemmetjenesten.
Oppfølgingssenteret er lokalisert hos Løkka+ som er et lavterskeltilbud med aktiviteter og tilbud for
Bydelene har hatt litt ulik praksis for hvordan de har registrert rekruttering fra kreftkoordinator ettersom dette ikke har vært
et alternativ i registreringsskjemaet. I Gamle Oslo har rekruttering fra kreftkoordinator blitt registrert som rekruttering via
hjemmetjenesten/hjemmesykepleien.
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innbyggere i bydelen. I Sagene er tjenesten plassert under seksjon "Innsats og mestring", som igjen
ligger under "Sagene hjemmebaserte tjenester". De ansatte i oppfølgingstjenesten sitter til daglig
sammen med hjemmetjenesten. I St. Hanshaugen er tjenesten lokalisert på søknadskontor/seksjon
hverdagsmestring og i Gamle Oslo er tjenesten plassert i hjemmetjenesten.
Bemanning
I bydel Grünerløkka er det ansatt to sykepleiere på oppfølgingssenteret. En av disse har en 100
prosent-stilling, mens den andre har en 50 prosent-stilling. I Sagene har de en tilsvarende total
stillingsprosent, og denne deles mellom to sykepleiere og en hjelpepleier. I bydel Gamle Oslo er det
ansatt to sykepleiere på oppfølgingssenteret som hver har en 60 prosent-stilling. I tillegg har bydelen
ansatt en person i 80 prosent-stilling i prosjektperioden som jobber med inkludering og
gevinstkartlegging. I St. Hanshaugen er det to sykepleiere som deler på en 100 prosent-stilling. I
tillegg har bydelen ansatt en ressursperson som jobber med pasientene i oppstartsperioden. De
ansatte i oppfølgingstjenesten har også andre arbeidsoppgaver enn de som er direkte knyttet til
medisinsk avstandsoppfølging.
Daglige aktiviteter
I åpningstiden til oppfølgingssentrene tar en av de ansatte imot varslene som kommer inn. Bydel
Grünerløkka og bydel Sagene har felles oppfølgingssenter. Disse er ikke samlokalisert, men deler på å
følge opp pasientene fra begge bydelene. Den ansatte som sitter på oppfølgingssenteret tar imot og
håndterer varslene som har kommet inn siden forrige virkedag, samt varslene som kommer inn i løpet
av dagen. I tillegg til å håndtere varslinger og snakke med pasientene, jobber de ansatte på
oppfølgingssenteret med å lese gjennom journaler fra hjemmesykepleien, gjennomføre møter og
inklusjonssamtaler, samt svare på e-linker fra fastleger og sykehus.
En stor del av jobben for de ansatte på oppfølgingssenteret er å håndtere grønne varsler2. I bydel
Sagene og Grünerløkka, hvor de har felles oppfølingssenter, kan dette ta opptil 1,5 time (for ca. 200
varsler). Avhengig av hva som ligger bak et grønt varsel blir det enten krysset ut eller registrert i
Gerica.
Ved gule varslinger varierer håndteringen noe mellom pasientene, og nødvendig reaksjon står notert i
systemet. Eksempelvis kan det være avtalt at oppfølgingssenteret skal ringe etter tre gule alarmer,
eller at de skal ringe ved hver gule alarm. Oppfølgingssenteret kan da for eksempel anbefale at
pasienten tar kontakt med fastlegen for å følge opp gjentatte gule målinger, sende en PLO-melding til
fastlegen for å informere om registreringene, eller be hjemmetjenesten dra hjem til pasienten (men
dette er svært sjeldent).
Dersom oppfølgingssenteret får inn en rød varsling, er første steg å ringe pasienten og finne ut
hvordan pasienten føler seg. Hvis pasienten føler seg i fin form, kan de bli enige om at pasienten skal
gjennomføre nye målinger samme kveld og morgenen etter. Formålet er å se an pasientens tilstand før
det iverksettes videre tiltak. Om pasienten på telefon forteller at han/hun føler seg i dårlig form,
iverksetter oppfølgingstjenesten avtalte tiltak med en gang. I noen tilfeller skyldes røde varsler at
pasienten har gjennomført en måling feil, og da gjør ofte pasienten en ny måling rett etterpå som viser
at den første målingen var en feilmåling.
Det er stor variasjon i hvor mange røde varslinger det kommer inn i løpet av en dag. Mandag er ofte
en travel dag fordi det har kommet inn mange varslinger i løpet av helgen som ikke har blitt håndtert,
og oppfølgingssenteret i Sagene/Grünerløkka har dobbel bemanning på mandager frem til klokken
12 for å håndtere alle varslene.
I Grünerløkka og Sagene har alle pasientene faste oppfølgingssamtaler hver andre til fjerde uke, men
oppfølgingssenteret ringer også til pasientene for akutt oppfølging ved røde målinger. I Grünerløkka
og Sagene gjennomfører de også målsamtaler (om tannhelse, sosialt liv, aktiviteter, tobakk og alkohol,
medisiner m.m.) med de pasientene som har behov for det. En oppfølgingssamtalevarer ca. 20 minutter.
I systemet som brukes i Oslo kan et grønt varsel bety to ting: At pasienten har gjennomført en registrering som var innenfor
normalverdiene, eller at pasienten ikke har gjennomført en avtalt registrering. Noen pasienter har problemer med å huske
hvilken dag de skal gjennomføre registreringer, og for disse pasientene blir det gjerne satt opp mulighet til å gjøre
registreringer hver dag. Når disse pasientene ikke sender inn registreringer, dukker det likevel opp et grønt varsel i systemet.
Mange av de grønne varslene er derfor målinger som ikke har blitt utført.
2
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Oppfølgingssenteret i bydel Gamle Oslo har også faste oppfølgingssamtaler med pasientene.
Hyppigheten på disse avhenger av pasientenes behov og varierer fra en gang i uken til en gang i
måneden.
I bydel St. Hanshaugen har noen av pasientene faste oppfølgingssamtaler, og det avtales individuelt
med hver pasient når og hvor ofte de skal ringes. I tillegg til å ringe pasientene, kommuniserer
oppfølgingssenteret med pasientene via SMS, melding på nettbrett og e-post etter behov.
A.2.4 Tjenesteforløp
Når en pasient foreslås, må pasienten først godkjennes av fastlegen. Deretter gjennomføres det et
informasjonsmøte med pasienten, hvor det også gjennomføres en randomisering. Hvis pasienten kommer
i kontrollgruppen, sendes det beskjed til hjemmetjenesten dersom det avdekkes at pasienten trenger en
annen type oppfølging enn pasienten allerede får.
Hvis pasienten kommer i tiltaksgruppen, avtaler oppfølgingstjenesten et nytt møte med pasienten. På
dette møtet gjør man en grundig kartlegging av pasientens behov. Pasienten tildeles utstyr, det gis
opplæring i hvordan de skal utføre de ulike testene og målingene, og det utformes spørsmålslister. De
ansatte ved oppfølgingssenteret utformer enkle spørsmålslister til å begynne med, og deretter utvikles
spørsmålene i samarbeid med pasienten.
Etter oppstartsmøtet gjennomføres en testperiode på mellom to og fire uker. Etter testperioden settes
det opp et tverrfaglig møte med fastlege, sykepleier og pasient. På dette møtet blir det satt
grenseverdier for målingene og utarbeidet en egenbehandlingsplan. På møtet med fastlegen har
pasienten med nettbrettet. Fastlegen hjelper til med å sette grenseverdier, og de utarbeider også hva
som skal være responsen om målingene er utenfor bestemte grenseverdier. I Gamle Oslo blir det
tverrfaglige møtet for pasienter med kreft i hovedsak gjennomført med kreftkoordinator, heller enn
med fastlegen.
A.2.5 Komponenter i medisinsk avstandsoppfølging
Alle pasientene får tildelt et nettbrett. Nettbrettet er låst til applikasjonen som brukes i medisinsk
avstandsoppfølging. Pasientene kan også få tildelt sensorer avhengig av sykdomsbilde. Sensorer Oslo
har i bruk er blodtrykksmåler, PEF-måler, pulsoksymeter, spirometer, termometer, vekt og
blodsukkermåler. Bydelene har til dels hatt ulik erfaring med bruken av termometer og spirometer. I
noen bydeler har disse fungert bra, mens andre har erfart at de har vært vanskelige å bruke for
pasientene.
Mange av pasientene har måleutstyr i tillegg til nettbrett med spørsmål knyttet til dagsform eller andre
relevante spørsmål. Spørsmålslisten ligger tilgjengelig på nettbrettet hver dag, men pasienter som er i
stabil form trenger ikke å svare på spørsmålene hvis de føler seg bra. Spørsmålene oppleves likevel
som viktige for oppfølgingstjenesten, da de kan gjøre det mulig å plukke opp forverring fra det gir
utslag på målingene. Både hyppighet og innhold i spørsmålene kan tilpasses den enkelte pasient.
A.2.6 Egenbehandlingsplan
Sykepleier på oppfølgingssenteret lager utkast til egenbehandlingsplan i forkant av det tverrfaglige
møtet med fastlege og pasient, basert på pasientens målinger de første ukene. I møtet har pasienten
med seg nettbrettet, og sammen med fastlegen og sykepleieren går de gjennom målingene og
grenseverdiene som sykepleier har foreslått med bakgrunn i målingene som er gjort i testperioden. På
møtet diskuteres pasientens sykdomsbilde, diagnoser, symptomer og medikamenter, samt hva som er
riktige grenseverdier. Det er fastlegen som har siste ord når det gjelder grenseverdiene. På møtet går
de også gjennom utkast til egenbehandlingsplanen og endrer ved behov. Utformingen av
egenbehandlingsplanen avhenger også av pasientens egne ønsker, preferanser og målsetninger. Noen
pasienter vil ha medikamenter i planen, mens andre ikke vil det. Egenbehandlingsplanen inneholder
alltid informasjon om ikke-medikamentelle tiltak, som hva pasienten kan gjøre for å holde seg i grønn
sone og hvilke tiltak pasienten skal gjøre ved forverring.
I bydel St. Hanshaugen brukes det ikke egenbehandlingsplan for kreftpasienter, da man har opplevd
at oppfølgningen er mer kompleks og sammensatt sammenlignet med de andre diagnosegruppene. I
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Gamle Oslo har kreftpasientene egenbehandlingsplan, men med fokus på ikke-medikamentelle tiltak
med utgangspunkt i ESAS symptomskjema3.
Den teknologiske løsningen i Oslo tillater foreløpig ikke en digital egenbehandlingsplan, og pasientene
har den derfor som en pdf på nettbrettet. Noen pasienter foretrekker å ha den på papir, og
egenbehandlingsplanen blir da skrevet ut.
A.2.7 Tilgang til målingene
Fastlegene i Oslo har ikke direkte tilgang til pasientenes målinger. For at fastlegen skal få tilgang til
målingene, må pasienten ta med nettbrettet på konsultasjon. Noen fastleger har uttrykt at de ønsker
målinger. Det er særlig i forbindelse med at pasienter har begynt på nye medisiner for høyt blodtrykk
eller kols at enkelte fastleger har ønsket tilgang til målingene.
Målingene som kommer inn i forbindelse med avstandsoppfølging går ikke automatisk inn i Oslo
kommune sitt journalsystem (Gerica). Målingene må per høsten 2019 legges inn i journalsystemet
manuelt av ansatte på oppfølgingssenteret. Hjemmetjenesten og andre som er ansatte i Oslo kommune
kan få tilgang (en del har allerede tilgang) til systemet der målingene kommer inn ved behov.
Lovisenberg Diakonale sykehus har heller ikke tilgang til målinger. Oppfølgingssenteret kan sende
PLO-melding eller e-link til fastlegen eller sykehuset dersom de mener at det er viktig at de får tilgang
til målingene.
I Gamle Oslo har kreftkoordinator tilgang til målingene og følger med på disse.

3

10

ESAS er et selvrapporteringsskjema for noen av de vanligste symptomene palliative kreftpasienter opplever.
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A.3 Mitt liv, mitt ansvar – medisinsk avstandsoppfølging i Ullensaker og
Gjerdrum
Intervjuene i Ullensaker og Gjerdrum ble gjennomført i oktober 2019. Da hadde prosjektet inkludert
pasienter i rundt seks uker, og det hadde blitt inkludert til sammen fem pasienter.
A.3.1 Målgruppe
I Ullensaker og Gjerdrum begynte man med å rekruttere pasienter med kols (se Tabell A-1). Planen er
pasienter med hjertesvikt også skal rekrutteres etter hvert.
A.3.2 Inklusjon
Så langt har de aller fleste pasientene blitt rekruttert gjennom fastleger, og noen pasienter har blitt
rekruttert via hjemmesykepleien (se Tabell A-1).
I 2019 brukte prosjektadministrasjonen mye tid og energi på å få til å inkludere pasienter gjennom
registersøk på Ahus og LHL-sykehuset. Når intervjuene ble gjennomført var løsningen ikke godkjent av
personvernombudet ved Ahus, men det har den blitt i etterkant av intervjuene. Planen er at registersøk
ved sykehusene skal være en viktig vei inn i prosjektet.
A.3.3 Oppfølgingstjenesten
Organisering
Ullensaker og Gjerdrum samarbeider tett i prosjektet, men har egne oppfølgingstjenester.
Oppfølgingstjenesten er lokalisert under hjemmesykepleien i begge kommunene, og når de jobber med
oppfølging sitter de på kontorene til hjemmesykepleien.
Oppfølgingstjenesten har kontortid fra 13 til 15 en dag i uken (mandag for Ullensaker og onsdag for
Gjerdrum).
Bemanning
Det er totalt to personer som jobber i oppfølgingstjenesten, både i Ullensaker og Gjerdrum. Alle fire er
ansatt 100 prosent i hjemmesykepleien, men jobber også med medisinsk avstandsoppfølging. Det er
ikke satt av en gitt stillingsprosent til medisinsk avstandsoppfølging, avtalen er at de skal si ifra når de
trenger fri til å jobbe med medisinsk avstandsoppfølging. I Ullensaker og Gjerdrum anslår de at de
foreløpig bruker maks en halv dag på medisinsk avstandsoppfølging i hver av kommunene i uken.
Daglige aktiviteter
Oppfølgingstjenesten går kun inn for å sjekke målinger den dagen de har kontortid, mandag eller
onsdag for henholdsvis Ullensaker eller Gjerdrum. I de tilfellene hvor det har kommet inn gule eller
røde varsler i løpet av uken går de nærmere inn for å se på målingenes verdier. I disse tilfellene
sender oppfølgingstjenesten også melding til pasienten og legger det inn i pasientens journal.
Oppfølgingstjenesten ringer også alle pasienter som i løpet av uken har hatt gule eller røde varsler. De
vil vurdere om de er nødt til å sjekke målinger oftere ettersom de kommer lenger ut i prosjektet og får
inkludert flere pasienter. Alle pasienter blir kontaktet av oppfølgingstjenesten hver sjette til åttende
uke, selv hvis alle målinger har vært stabile i perioden.
A.3.4 Tjenesteforløp
Når en pasient blir henvist tar oppfølgingstjenesten kontakt for å gi nødvendig informasjon, og for å få
tillatelse til å kontakte pasienten sin fastlege. Dersom pasienten tillater det sender oppfølgingstjenesten
en PLO-melding til fastlegen, med spørsmål om pasienten kan inkluderes i prosjektet. Dersom fastlegen
godkjenner pasienten for deltakelse, kontakter oppfølgingstjenesten pasienten for å avtale tidspunkt
for en inklusjonssamtale. Denne samtalen gjennomføres som oftest hjemme hos pasienten. Dersom
pasienten havner i tiltaksgruppen gjennomføres randomisering og opplæring i bruk av utstyret under
samme møte. I testperioden, rett etter inklusjon, registrerer pasienten målinger hver dag. Denne
testperioden varer i to til tre uker. Testperioden avsluttes etter at det har blitt gjennomført et
tverrfaglig møte hos pasientens fastlege. I dette møtet utarbeides pasientens egenbehandlingsplan.
Etter det tverrfaglige møtet går pasienten over til å gjennomføre målinger ved behov, men alle
pasienter skal gjennomføre målinger minimum en gang per uke.
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A.3.5 Komponenter i medisinsk avstandsoppfølging
Alle pasienter får tildelt et nettbrett. Dette er ikke låst til medisinsk avstandsoppfølging.
Oppfølgingstjenesten har så langt kun delt ut blodtrykksmåler og saturasjonsapparat. Pasienten kan
også bruke eget utstyr til å måle vekt og temperatur, og det er mulig å registrere dette manuelt på
nettbrettet. Prosjektet skal også teste ut IR-måler med Bluetooth-overføring for temperatur. For
hjertesyke skal de også få inn vekt med Bluetooth, for å være helt sikre på at målingene blir riktige.
Alle pasienter svarer på spørsmål. Spørsmålene er ikke individuelt tilpasset, men tilpasset diagnosen.
Det er mulig for oppfølgingstjenesten og pasientene å kommunisere via en meldingsfunksjon, men det
er enda få pasienter som har benyttet dette som kommunikasjonskanal.
A.3.6 Egenbehandlingsplan
I Ullensaker og Gjerdrum er det tatt utgangspunkt i en mal for egenbehandlingsplan som LHL-sykehuset
bruker. Tanken er at sykepleier i oppfølgingstjenesten sammen med pasienten skal gjøre seg kjent med
og tilpasse egenbehandlingsplanen i forkant av det tverrfaglige møtet med pasient og fastlege. I dette
møtet diskuteres planen, og fastlege og pasient kan komme med innspill. Man legger vekt på hva som
er viktig for pasienten. I egenbehandlingsplanen legger man også inn tiltak for å holde pasienten i
grønn sone, for eksempel fysisk aktivitet.
I oktober 2019 er egenbehandlingsplanen kun tilgjengelig på papir, men det jobbes sammen med
teknologileverandøren for å utvikle en digital egenbehandlingsplan. Ambisjonen er at denne skal være
klar i januar 2020, og at pasienter etter hvert skal ha tilgang til egenbehandlingsplan via nettbrettet.
A.3.7 Tilgang til målingene
Per høsten 2019 er det ikke tenkt at fastlegene skal ha direkte tilgang til målingene. Fastlegene kan få
målinger tilsendt fra oppfølgingstjenesten ved behov, men i hovedsak kan pasienten ta med nettbrettet
til fastlegen.
Det er per januar 2020 kun pasientene og oppfølgingstjenesten som har tilgang til målingene.
Informasjonen i systemet er tilgengelig for oppfølgingstjenesten i begge kommuner, slik at de kan bistå
hverandre ved behov. Avvik dokumenteres i elektronisk pasientjournal (EPJ), slik at disse er tilgjengelig
for alle i hjemmesykepleien som har tilgang til pasienten.

12
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A.4 Smart helse Bodø – medisinsk avstandsoppfølging i Bodø
Intervjuene i Bodø ble gjennomført i oktober 2019. Da hadde man inkludert pasienter i syv uker, og
hadde inkludert til sammen syv pasienter.
A.4.1 Målgruppe
I Bodø startet man med fokus på pasienter med kols, men oppdaget etter hvert at flere av deltakerne
også har andre sykdommer, og man har derfor utvidet tankegangen rundt målgruppe til å tenke mer
på helheten – på hvem som kan dra nytte av medisinsk avstandsoppfølging. Foreløpig har
hoveddiagnosen for de fleste deltakerne vært kols, men mange av pasientene har andre diagnoser
som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kols, MS og angstlidelser.
A.4.2 Inklusjon av pasienter
Alle pasientene i Bodø har blitt henvist fra fastleger (se Tabell A-1), men man håper at
hjemmetjenesten og sykehuset etter hvert også vil foreslå pasienter til tjenesten.
A.4.3 Oppfølgingstjenesten
Organisering
Oppfølgingstjenesten i Bodø skal fra november 2019 plasseres på legevakten og kalles Helsehjelpa.
Helsehjelpa har åpent fra kl. 08:00 til 15:30 alle hverdager.
Bemanning
Det er ansatt en prosjektmedarbeider i 100 prosent-stilling, som har ansvar for den daglige driften av
Helsehjelpa. Fra november 2019 suppleres det med to 50 prosent-stillinger.
Daglige aktiviteter
Helsehjelpa starter alltid med å sjekke status på pasientene, samt meldinger fra leger og andre
henvendelser i Gerica. De tar alltid unna røde og gule målinger først. Alle sensormålinger og annen
journalverdig informasjon registreres i Gerica. Ved endring i helsetilstand og ved kritiske målinger
kontaktes pasienten på telefon. Lege orienteres etter avtale og behov.
Utover dette bruker Helsehjelpa mye tid på informasjonsmøter hos leger og andre ulike tjenester. Det
er også mye arbeid med organisering av møter med pasienter og lignende. Oppstartsmøtene tar
ganske mye tid, både med tanke på klargjøring og etterarbeid. Det går også mye tid til å legge
informasjon inn i fagsystem.
A.4.4 Tjenesteforløp
Hvis noen andre enn fastlegen henviser pasienter, sender Helsehjelpa en elektronisk melding til
fastlegen for å be om godkjenning. Deretter gjennomfører de et besøk hos pasienten for å
gjennomføre informasjonsmøte med samtykke og randomisering. Dersom pasienten ikke opplever at det
blir for mye informasjon på en gang gjennomføres både oppstartsmøte, opplæring og utlevering av
utstyr i løpet av et møte. For de pasientene som synes det blir litt for mye å gjennomføre alt på en
gang kommer Helsehjelpa tilbake senere. Inklusjonsmøtet tar i så fall mellom 50-90 minutter. På møtet
går de også gjennom hvilke spørsmål pasienten ønsker at Helsehjelpa skal stille via nettbrettet.
Etter at pasienten har mottatt nettbrett er det en prøvetid på ca. 2-3 uker før det tverrfaglige møtet
med fastlegen. I denne perioden snakker Helsehjelpa med pasienten hver eller annenhver dag, for å
høre pasientens tanker om spørsmålene på nettbrettet. Før det tverrfaglige møtet med fastlegen har
pasienten kun mottatt nettbrett, og ikke annet måleutstyr. Det tverrfaglige møtet kan enten være
hjemme hos pasienten, eller hos fastlegen. Til møtet har Helsehjelpa utarbeidet et forslag til
egenbehandlingsplan. I denne inngår hva pasientens mål skal være, og hva pasienten burde jobbe
spesielt med. Det blir under det tverrfaglige møtet bestemt om pasienten skal ha måleapparater. De
prøver å være litt restriktive på hvor mange måleapparater pasientene får, da mye måledata kan
føre til angst for en del pasienter. Pasientene starter derfor ofte ut med å prøve et måleapparat, i
tillegg til nettbrett.
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De fleste pasienter gjør målinger om kvelden, og disse målingene blir lest og registrert av Helsehjelpa
påfølgende morgen. Alle pasienter svarer på spørsmål hver dag, selv de som egentlig ikke har en
avtale om det.
Helsehjelpa har ikke faste ringeavtaler med pasientene, men alle pasienter har et spørsmål på
nettbrettet om de ønsker at Helsehjelpa skal ta kontakt.
A.4.5 Komponenter i medisinsk avstandsoppfølging
Alle pasienter får tilbud om å få et nettbrett fra kommunen, men man kan også bruke sitt eget nettbrett
eller smarttelefon. Applikasjonen som brukes i medisinsk avstandsoppfølgingen kan lastes ned på nett.
Nettbrett fra kommunene låses til applikasjonen, og kan fjernstyres av prosjektmedarbeider dersom
problemer oppstår. Foreløpig er det omtrent halvparten av pasientene i Bodø som bruker eget
nettbrett. Utover nettbrettet kan man få tildelt sensorer, herunder vekt, blodtrykksmåler, temperatur og
pulsoksymeter.
Alle pasienter svarer på spørsmål, og disse kan tilpasses etter pasientenes egne ønsker og behov.
Ved intervjutidspunktet fantes det ikke meldingsfunksjon på nettbrettet, men dette har kommet inn i
etterkant.
A.4.6 Egenbehandlingsplan
Man har en egenbehandlingsplan, som tar utgangspunkt i kols. Samtidig ønsker man ikke å gjøre
egenbehandlingsplanene altfor spesifikke, da de skal kunne tilpasses til pasienter som har flere ulike
diagnoser, ofte flere diagnoser.
Sykepleier i Helsehjelpa utarbeider sammen med pasienten et utkast til egenbehandlingsplan i forkant
av det tverrfaglige møtet med fastlegen. I egenbehandlingsplanen identifiseres tegn til forverring, og
tiltak som skal utføres når disse oppstår. Dette kan være både medikamentelle og ikke-medikamentelle
tiltak. Alle egenbehandlingsplanene er utarbeidet med «hva er viktig for deg»-fokus, slik at
pasientenes egne målsetting er inkludert.
Egenbehandlingsplanen lagres i Gerica og sendes til fastlegen via elektroniske meldinger for
godkjenning. Når egenbehandlingsplanen er godkjent, laster man den inn i programmet slik at den
ligger på nettbrettet til pasienten som PDF-fil.
A.4.7 Tilgang til målingene
I Bodø kan alle fastlegene ha tilgang til løsningen. De logger inn med sitt Bypass kort via en
webadresse, alternativt kan BankID benyttes. Alle har fått denne adressen tilsendt, men i hvilken grad
de faktisk bruker tilgangen vet man foreløpig ikke.
Sykehuset er en viktig samarbeidspartner, og bruker samme teknologileverandør for et prosjekt om
oppfølging av dialysepasienter. Men de har per høsten 2019 ikke direkte tilgang til pasientenes
målinger.
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A.5 TELMA NVP – medisinsk avstandsoppfølging i Agder
I Agder finnes to organiseringsformer for medisinsk avstandsoppfølging. Pasienter som har en fastlege
som inngår i pilotprosjekt med primærhelseteam (PHT), følges opp av PHT-sykepleier på
fastlegekontoret. Andre pasienter følges opp av sykepleier på Telemedisinsk Sentral (TMS). I Agder
finnes tre TMS; i Arendal, Farsund og Kristiansand. TMS har fartstid siden 2014, først i EU-prosjektet
United 4 Health, deretter videreført og videreutviklet i prosjektet TELMA (Telemedisin Agder) med
forskningsstøtte fra Norsk forskningsråd. Nåværende prosjekt heter TELMA NVP (hvor NVP står for
nasjonalt velferdsteknologiprogram).
Intervjuer med prosjektleder og PHT-sykepleier i Agder ble gjennomført i november 2019. Da hadde
man inkludert pasienter i rundt to måneder, og hadde inkludert 36 pasienter. De fleste pasienter ble
på dette tidspunktet fulgt opp av PHT-sykepleier på fastlegekontoret, og TMS var i en overgangsfase
mellom gammelt og nytt prosjekt. I januar 2020 ble det innhentet supplerende informasjon om
medisinsk avstandsoppfølging via TMS gjennom intervju med prosjektmedarbeider.
A.5.1 Målgruppe
Målgruppe i TELMA NVP er pasienter med kols, diabetes og hjertesvikt. Litt over halvparten av
deltakerne per oktober 2019 hadde kols som hoveddiagnose, mens de resterende deltakerne er
omtrent likt fordelt på diabetes og hjertesvikt (se Tabell A-1).
A.5.2 Inklusjon av pasienter
PHT-sykepleier har gjennomgått fastlegenes pasientlister for å identifisere pasienter de tror kan egne
seg for prosjektet, og jobber for å inkludere disse i utprøvingen etter fastlegens godkjenning. Per
november 2019 var alle pasientene som omfattes av ordningen med primærhelseteam rekruttert
gjennom fastlegekontoret.
Prosjektadministrasjonen har inngått samarbeidsavtaler med en rekke fastleger i flere kommuner i
Agder. Samarbeidsavtalene forplikter fastlegene til å bidra til å rekruttere pasienter til TMS.
Fastlegene har brukt ulike metoder for rekruttering, herunder gjennomgang av pasientlister, utsending
av brosjyrer i posten, at legesekretær har sendt SMS til aktuelle pasienter med forespørsel om
deltagelse osv.
Sykehuset har i 2020 begynt med inklusjon av pasienter. En deltaker har blitt inkludert ved at
lege/sykepleier har tatt kontakt med kommunen før utskrivelse med spørsmål om deltakelse i utprøving
av medisinsk avstandsoppfølging. Det er også en prosjektansatt sykepleier på sykehuset i Arendal, og
en i Kristiansand, som bistår ved identifisering og inklusjon av pasienter. Disse jobber blant annet med
listeuttrekk på sykehuset for å kartlegge aktuelle kandidater. Man fokuserer på pasienter som har an
fastlege med samarbeidsavtale om medisinsk avstandsoppfølging, men prosjektet kan inngå en
forenklet samarbeidsavtale med fastleger som ikke har samarbeidsavtale fra før.
A.5.3 Oppfølgingstjenesten
Organisering
Oppfølgingen i primærhelseteam gjøres av PHT-sykepleier fra PHT-legekontoret. Åpningstidene er de
samme som på legekontoret, 08:00 til 15:30 alle hverdager.
TMS har åpent hverdager 08:00 til 15:00, lokale variasjoner mellom TMSene kan forekomme.
I Arendal og Kristiansand er TMS samorganisert med Kommunal øyeblikkelig hjelp. I Farsund er TMS
samorganisert med hjemmetjenesten. TMS-kommunene har samarbeidsavtaler med andre kommuner i
Agder og følger derfor opp pasienter både i egen kommune og i andre kommuner.
Bemanning
Det jobber én PHT-sykepleier på PHT-legekontoret, og denne følger opp pasientene som mottar
medisinsk avstandsoppfølging. En helsesekretær med spesialkompetanse på diabetes følger opp
diabetespasientene som får medisinsk avstandsoppfølging.
Det er ansatt to-fire sykepleiere i varierende stillingsprosenter per TMS. Disse deler turnus slik at hver
TMS er bemannet av én sykepleier i hele åpningstiden. TMS-sykepleierne følger opp pasienter som
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rekrutteres innenfor rammene av denne utprøvingen, men også pasienter som videreføres fra tidligere
utprøvingsprosjekt (TELMA).
Daglige aktiviteter
PHT-sykepleieren følger opp elleve pasienter med medisinsk avstandsoppfølging per november 2019.
Hvis målingene kommer inn i løpet av arbeidstiden blir de registrert med en gang, hvis ikke blir de
registrert på morgenen første påfølgende arbeidsdag. Ingen av pasientene har foreløpig hatt noen
røde alarmer, men det har vært en del gule. Det er mange småting som kan gå galt i målingene, og
ofte skyldes de dårlige målingene at pasienten har gjort noe galt. Dette kan som regel oppklares via
meldingsfunksjonen. PHT-sykepleieren anslår at de på legekontoret bruker mellom 20 og 30 minutter
på oppfølging av pasienter som mottar medisinsk avstandsoppfølging hver dag. PHT-sykepleier bruker
også tid på inklusjon og opplæring av nye pasienter.
TMS følger opp alle innsendte målinger daglig. Målinger skal som regel sendes inn før kl. 10:00, slik at
TMS kan prioritere hastegrad etter innsendte målinger. Røde alarmer prioriteres først, deretter gule.
Ved røde alarmer avklares det først med pasienten at alarmen er «reell», det vil si at man luker bort
feilmålinger og lignende. Deretter avklarer man om pasienten har satt i gang tiltak eller om man skal
kontakte lege. Ved røde alarmer skal fastlege konsulteres, med mindre annet fremgår av pasientens
egenbehandlingsplan. Ved gule alarmer ringes pasientene opp, det avklares også her hva som er
registrert og om pasienten har satt i gang tiltak. Gule og røde målinger føres manuelt inn i
fagsystemet.
I tillegg til grønne, gule og røde alarmer, har man i prosjektet blå alarmer, som betyr at en pasient
ikke har registrert en avtalt måling. De blå alarmene følges også opp, for å sikre at pasienten har det
bra.
A.5.4 Tjenesteforløp
Praksis på PHT-legekontor er at fastlegene har gitt PHT-sykepleier lister over listeinnbyggere de kunne
tenke seg å ha med i prosjektet. PHT-sykepleier har så gått gjennom listene sammen med fastlegen og
gjort en vurdering av hvilke av disse som kan egne seg. Deretter ringer PHT-sykepleier til de aktuelle
pasientene og spør om de vil komme til et informasjonsmøte på legekontoret. På informasjonsmøtet
deltar en PHT-sykepleier sammen med en prosjektmedarbeider fra kommunen, og pasienten
bestemmer på dette møtet om de ønsker å delta i utprøvingen eller ikke. Det avtales et nytt møte for å
gi opplæring og gå gjennom utstyret sammen med PHT-sykepleier på fastlegekontoret. Etter det andre
møtet følger en testperiode på to uker hvor pasienten gjennomfører målinger hver dag hvis de har kols
eller fire ganger om dagen hvis de har diabetes. Etter testperioden lages en oppfølgingsplan og
egenbehandlingsplan til hver enkelt pasient i samråd med fastlegen. Pasienter med diabetes følges
opp av en helsesekretær med kompetanse på diabetes. Pasienter som er stabile måler normalt tre
ganger i uken, men de kan måle oftere om de føler seg dårlige.
PHT-sykepleier har ikke faste ringeavtaler med pasientene, men siden de følges opp på
fastlegekontoret har man mulighet å gjennomføre evalueringer i forbindelse med oppfølging på
fastlegekontoret, for eksempel i forbindelse med måling av langtidsblodsukker eller justering av
medisiner.
Etter at en pasient er meldt inn til TMS og godkjent av fastlegen, gjennomfører prosjektmedarbeider
inklusjonssamtale med pasienten. Prosjektmedarbeider gjennomfører også opplæring og gjennomgang
av utstyret med pasienten. Når pasienten har fått tildelt utstyr gjennomgår denne en kartleggingsfase
på én til to uker. I denne perioden registrerer pasienten målinger. TMS-sykepleieren gjennomfører en
kartleggingssamtale, hvor det settes opp mål og en individuell oppfølgingsplan i forhold til hyppighet
på innsending og kontakt med TMS for pasienten. Etter kartleggingsperioden avtaler man et
tverrfaglig møte med fastlegen, hvor man går igjennom egenbehandlingsplan og oppfølgingsplan.
Dette møtet gjennomføres som regel som videokonsultasjon. Foreløpig har pasientene møtt opp på
fastlegekontoret, mens TMS-sykepleier har deltatt på video, men man skal i januar 2020 prøve ut en
NHN-løsning hvor pasientene kan delta video fra eget hjem.
TMS har hyppig kontakt med pasientene i starten, for så å redusere antall kontakter. TMS-sykepleier
følger opp målinger og gir i tillegg individuell veiledning og råd rettet mot de mål som pasienten
setter seg, eksempelvis knyttet til røykeslutt eller vektreduksjon.
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TMS utfører evalueringssamtaler hver tredje måned. Evalueringene sendes til fastlege og pasientens
hjemkommune. Er det behov for tettere samarbeid med hjemkommune opprettes oftere kontakt.
A.5.5 Komponenter i medisinsk avstandsoppfølging
I tillegg til nettbrett, kan deltakerne få tildelt vekt, blodtrykksmåler, blodsukkermåler og pulsoksymeter.
Dessuten er det mulig å svare på spørsmål om sin egen helse.
Spørreskjemaer og grenseverdier for pasienter med de diagnosene man fokuserer på er utviklet av
spesialister4 på Sørlandet sykehus. Utgangspunkt for arbeidet har vært nasjonalfaglige retningslinjer
og algoritmer som er utviklet i forbindelse med tidligere utprøvinger av medisinsk avstandsoppfølging.
Algoritmene er testet og revidert for å unngå feilkilder. Ved behov gjøres individuelle tilpasninger i
grenseverdiene, eksempelvis for vekt. PHT- eller TMS-sykepleier tildeler det spørreskjema som passer
best for pasienten som skal følges opp basert på pasientens sykdomsbilde. Antall spørsmål og
spørsmålshyppighet kan tilpasses etter behov.
Dialogen mellom sykepleier og pasient skjer noen ganger over video, andre ganger over telefon eller
meldingsutveksling på nettbrettet, etter ønske fra pasientene. PHT-sykepleier bruker
meldingsfunksjonen mye, mens TMS-sykepleierne i større grad bruker video og telefon. TMS bruker
videosamtaler for kartleggingssamtaler, evalueringssamtaler og andre planlagte samtaler. Det
oppleves som nyttig å gjøre samtaler over video, man får da et annet inntrykk av pasientens tilstand
enn over telefon. Man får også en «face-to face» kontakt som gjør oppfølgingen litt mer personlig.
Ved oppfølging av avvikende målinger brukes oftere telefon, da videokontakt forutsetter at pasienten
sitter med nettbrettet åpent.
A.5.6 Egenbehandlingsplan
Egenbehandlingsplanene er utarbeidet i samarbeid med Sørlandet sykehus og tar utgangspunkt i
nasjonalfaglige retningslinjer. Man har per januar 2020 en egenbehandlingsplan for kols og en for
hjertesvikt, og en mal for diabetes er under arbeid.
Øverst i egenbehandlingsplanen er det et felt for navn, fastlege, telemedisinsk sentral/PHT,
brukerstatus, situasjon og mål. Egenbehandlingsplanen er satt opp med tre soner, en grønn, en gul og
en rød. I hver sone er det beskrevet symptomer «hvordan er formen min», og videre «hva gjør jeg». I
grønn sone kan pasienten skrive opp sine mål for fysisk aktivitet, ernæring og sine faste medisiner. I gul
og rød sone «hvordan er formen min» er det beskrevet symptomer, og hva målingen ligger mellom for
eksempel SpO2 mellom 89-91%. Under «hva gjør jeg» er det listet opp konkrete råd til pasienten og
eventuelle medisiner som er avtalt med lege. I rød sone er det spesifisert at utenom
sentralens/legekontorets åpningstid, eller hvis sykepleier ikke har tatt kontakt med deg, ta selv kontakt
med din fastlege/legevakt (navn og telefonnummer).
I forkant av det tverrfaglige møtet med fastlegen lager PHT-sykepleier et utkast til
egenbehandlingsplan, og denne kompletteres og ferdigstilles i møtet mellom pasient, fastlege og PHTsykepleier.
Noen av pasientene som blir fulgt opp fra TMS har egenbehandlingsplan fra før de fikk medisinsk
avstandsoppfølging. Dersom egenbehandlingsplanen har vært i bruk lenge, og fungerer godt, gjør
man ikke endringer i planen.
TMS har i januar 2020 startet arbeidet med å fylle ut forslag til egenbehandlingsplaner for
pasientene. Neste skritt blir å arbeide med rutiner for og praktisk gjennomføring av tverrfaglig møte
med fastlege for gjennomgang og godkjenning av egenbehandlingsplanen. Når rutinene for å
utarbeide egenbehandlingsplan er på plass, vil TMS-sykepleierne utarbeide egenbehandlingsplan for
pasienter som er rekruttert tidligere, og som ikke har egenbehandlingsplan.
Det er høy prioritet å digitalisere egenbehandlingsplanen. Man jobber med dette sammen med
Ullensaker og Gjerdrum, og teknologileverandøren. Per januar 2020 ligger finnes
egenbehandlingsplanen kun på papir.

4

Lungespesialist Frode Gallefoss, endokrinolog Mikkel Høiberg og kardiolog Peter Scott Munch.
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A.5.7 Tilgang til målingene
Fastlegene har ikke selv tilgang til målingene. Fastlegene på PHT-legekontoret kan gå til PHTsykepleier for å se på målingene, men de involveres sjeldent direkte i vurderingen av målingene.
Fastlegene bruker målingene, men på litt ulik måte. Det er ikke alle som ser på målingene sammen med
pasienten når de er til konsultasjon, men det er i større grad slik at fastlegene ser på målingene
sammen med PHT-sykepleier i forkant av konsultasjonen.
Fastleger som ikke deltar i pilot med primærhelseteam, ansatte på sykehus og i hjemmetjeneste har
ikke tilgang til målingene, men pasientene kan ta med nettbrettet til konsultasjon og lignende.
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A.6 mestrarhels@miheime – medisinsk avstandsoppfølging i Eid
Intervjuene i Eid ble gjennomført i januar 2020. Da hadde man inkludert pasienter i to måneder, og
hadde inkludert til sammen elleve pasienter.
A.6.1 Målgruppe
I Eid har de valgt å gå bredt ut i inklusjonen, og de har bevisst valgt å ikke fokusere på en
enkeltdiagnose. Foreløpig har de inkludert pasienter med kols og vektproblematikk, og har pasienter
med diabetes, kols, psykisk sykdom og lavt blodtrykk på vent. I Eid ønsker de å ha et særlig fokus på
psykisk sykdom.
A.6.2 Inklusjon av pasienter
Foreløpig har pasientene blitt foreslått av enten fastlegen, PHT-sykepleier eller hjemmesykepleien. De
fleste pasientene har blitt rekruttert av PHT-sykepleier.
A.6.3 Oppfølgingstjenesten
Organisering
Oppfølgingstjenesten i Eid forvaltes i hovedsak av legevakten/ ØHD (øyeblikkelig hjelp døgnopphold),
og er en døgnåpen tjeneste som er tilgjengelig på alle årets dager.
Bemanning
På legevakten/ØHD er det i overkant av 15 ansatte, og alle er involvert i oppfølgingen av pasienter
som mottar medisinsk avstandsoppfølging.
En prosjektmedarbeider med sykepleierkompetanse er ansatt i prosjektet i en 40 prosent-stilling.
Prosjektmedarbeideren er også delaktig i oppfølgingen av pasienter, særlig i oppstartfasen.
Legekontoret i Eid deltar i forsøket med primærhelseteam, og PHT-sykepleierne er involvert i
oppstartfasen av medisinsk avstandsoppfølging.
Daglige aktiviteter
Oppfølgingstjenesten på legevakten følger opp pasientene etter at de har fått en
egenbehandlingsplan som er godkjent av fastlegen. I prosedyrebeskrivelsen står det at de ansatte som
er tilknyttet oppfølgingstjenesten skal sjekke varsler tre ganger i løpet av en vakt, og ved gule eller
røde varsler får de beskjed på mobilen.
Prosjektsykepleieren deler ut utstyr og gir opplæring til deltakere i tiltaksgruppen. Før pasientene har
fått en egenbehandlingsplan, er det hun som tar imot alle målinger. Hun ringer også pasientene en
gang i uken og spør hvordan de har det og om det er noe de ønsker å endre på ved oppfølgingen.
I tillegg håndterer hun noe av oppfølgingen av pasienter som egentlig er overført til
oppfølgingstjenesten. Hun går gjennom og krysser ut grønne målinger dersom dette ikke har blitt gjort
av oppfølgingstjenesten, og kontakter pasientene ukentlig.
A.6.4 Tjenesteforløp
Når en pasient blir foreslått til utprøvingen, blir pasientens fastlege kontaktet og spurt om godkjenning
til at pasienten inkluderes. Dersom fastlegen vurderer pasienten som egnet, kontakter PHT-sykepleier
pasienten og gjennomfører informasjons- og randomiseringsmøtet. Dersom pasienten havner i
tiltaksgruppen, er det prosjektsykepleieren som tildeler utstyret og gir pasienten opplæring i hvordan
det brukes. Dette kan skje enten på legekontoret eller hjemme hos pasienten. Når utstyret er delt ut,
gjennomfører pasientene en testperiode på 2-3 uker, der de gjør målinger og svarer på spørsmål. I
denne perioden blir de fulgt opp av prosjektsykepleieren.
Etter testperioden settes det opp en time hos fastlegen der egenbehandlingsplanen utarbeides. På
dette møtet deltar pasienten og fastlegen, og målingene fra testperioden brukes til å lage
grenseverdier i egenbehandlingsplanen. Etter møtet har oppfølgingstjenesten på legevakten
hovedansvaret for å følge opp pasienten, men foreløpig er prosjektsykepleieren også delvis involvert i
oppfølgingen etter at pasientene har fått egenbehandlingsplan.
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A.6.5 Komponenter i medisinsk avstandsoppfølging
Alle pasienter får tildelt et nettbrett. Nettbrettet er låst til applikasjonen som brukes i medisinsk
avstandsoppfølging. Pasientene får tildelt sensorer avhengig av sykdomsbilde. Sensorene som tilbys i
Eid er blodtrykksapparat, pulsoksymeter, PEF-måler, blodsukkermåler og vekt.
Deltakerne svarer også på spørsmål via nettbrettet. Spørsmålene brukes for å beskrive dagsform
og/eller registrere symptomer. Både hyppighet og innhold i spørsmålene kan tilpasses den enkelte
pasient, men man bruker i stor grad standardspørsmål som ligger inne i løsningen fra leverandøren.
Det er også en meldingsfunksjon, som kan brukes for å kommunisere med oppfølgingstjenesten.
A.6.6 Egenbehandlingsplan
I Eid brukes en egenbehandlingsplan som tar utgangspunkt i den som brukes i Oslo, med noen mindre
tilpasninger. Man har en mal for hver av de store diagnosegruppene, som kols, diabetes, hjertesvikt,
samt kombinasjoner av disse. I tillegg har Eid utarbeidet en egnebehandlingsplan for pasienter med
psykiske utfordringer. Det har vært mye jobb med denne, da det er viktig at ordlyden blir riktig, slik at
den bygger opp pasienten og støtter mestring.
I Eid er det foreløpig fastlegen som utarbeider egenbehandlingsplan sammen med pasienten.
Fastlegen har tilgang til pasientens målinger, og bruker disse for å finne grenseverdier for målingene.
Egenbehandlingsplanen beskriver nøye hvilke tilstander hos pasienten som kjennetegner grønn, gul og
rød sone, og inneholder både medikamentelle og ikke-medikamentelle tiltak.
Egenbehandlingsplanen er tilgjengelig på nettbrettet som PDF-fil.
A.6.7 Tilgang til målingene
Både fastleger, hjemmetjenesten og sykehus kan få tilgang til målinger ved å laste ned programvaren
og opprette egen bruker. Det er foreløpig bare en fastlege som har direkte tilgang til målingene. I
tillegg har PHT-sykepleierne tilgang til målingene, og følger med på målingene til «sine» pasienter.
Sykehuset og hjemmetjenesten har foreløpig ikke opprettet tilgang til løsningen.
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A.7 Kjennetegn ved deltakerne fordelt på prosjekt

N*

Samlet

Eid

Agder

Bodø

Ullensaker
/Gjerdrum

Sagene

St. Hanshaugen

Grünerløkka

Gamle Oslo

Oslo (samlet)

Larvik

Tabell A-1: Kjennetegn ved deltakere i utprøvingen fordelt på kommune/bydel

39

153

38

55

20

40

5

7

36

2

242

Alder

73,9

71,7

65,8

78,7

69,8

68,8

70,6

64,4

68,0

66,0

71,4

Andel kvinner

56,4

52,3

44,7

60,0

50,0

50,0

60,0

42,9

30,6

100,0

50,0

EQ-5D (VAS)

39,1

53,6

49,8

62,0

48,8

47,1

42,5

43,6

60,0

-

51,8

Diabetes

23,5

7,7

7,9

27,3

30,0

30,0

0,0

0,0

19,4

50,0

19,4

Ernæring

2,0

2,6

5,3

0,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

Hjertesvikt

15,7

0,0

13,2

29,1

0,0

5,0

0,0

0,0

19,4

50,0

12,8

6,5

0,0

5,3

9,1

0,0

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,6

Kols

30,1

89,7

13,2

25,5

40,0

47,5

100,0

100,0

58,3

0,0

47,1

Kreft

20,3

0,0

55,3

3,6

25,0

7,5

0,0

0,0

0,0

0,0

12,8

Annet

2,0

0,0

0,0

5,5

0,0

0,0

0,0

0,0

2,8

0,0

1,7

2,6

5,1

0,0

0,0

0,0

5,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1,7

Fastlege

17,7

35,9

2,8

36,0

20,0

8,3

80,0

100,0

33,3

0,0

27,3

Hjemmetjenesten/
hjemmesykepleien

49,0

15,4

66,7

30,0

50,0

52,8

20,0

0,0

0,0

0,0

32,5

Primærhelseteam
(PHT)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66,7

100,0

11,3

Selvrekruttering

3,9

10,3

2,8

6,0

0,0

2,8

0,0

0,0

0,0

0,0

3,9

22,2

2,6

27,8

14,0

30,0

30,6

0,0

0,0

0,0

0,0

15,2

4,6

30,8

0,0

14,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8,2

Hoveddiagnose

Hypertensjon

Rekrutteringskanal
Bestillerkontor

Sykehus
Annet

Merknad: *Antallet respondenter varierer noe mellom de ulike spørsmålene, og N må leses som et omtrentlig anslag på antall deltakere
i prosjektene medio oktober 2019.
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Vedlegg B

Studiedesign og RCT-basert utprøving

I dette vedlegget gir vi en detaljert beskrivelse av studiedesignet for utprøvingen.
Utprøvingen gjennomføres som en randomisert, kontrollert utprøving. Deltakere
randomiseres 1:1 til en tiltaksgruppe, som mottar medisinsk avstandsoppfølging, og en
kontrollgruppe, som mottar vanlig oppfølging av sin helse.

B.1 Formål med utprøvingen
Helsedirektoratet har, som beskrevet i kapittel 1 i evalueringsrapporten, identifisert tre effektmål for
utprøvingen: Bedre helsetilstand, bedre brukeropplevelse og lavere kostnad for helsetjenesten. Siden
målgruppen består av personer med kronisk sykdom, hvis helsetilstand av naturlige årsaker forverres
over tid, er det likevel ikke forventet at medisinsk avstandsoppfølging vil kunne medføre betraktelig
bedre helsetilstand og lavere kostnad for helsetjenesten i absolutt forstand. Derfor er det viktig at
effektmålene vurderes relativt til en kontrollgruppe med liknende helseutfordringer.
Det var derfor et ønske fra Helsedirektoratet om å inkludere en kontrollgruppe i utprøvingen. Våren
2018 ble ulike muligheter vurdert av forskerne, Helsedirektoratet og andre interessenter. Økonomiske,
organisatoriske og tidsmessige rammer var gitt av Helsedirektoratet, noe som satte en del
begrensninger på utformingen av evalueringsdesignet. Innenfor gjeldende rammer ble ulike metoder
for gjennomføring av evalueringen, samt fordeler og ulemper knyttet til disse, vurdert.
Endelig beslutning om valg av studiedesign ble tatt av Helse- og omsorgsdepartementet sommeren
2018, etter anbefaling fra Helsedirektoratet. Det ble da besluttet at utprøvingen skulle gjennomføres
som en randomisert, kontrollert studie. Valgt studiedesign ble av forskerne, Helsedirektoratet og Helseog omsorgsdepartementet vurdert å ha størst sannsynlighet for å kunne gi svar på om medisinsk
avstandsoppfølging oppfyller effektmålene for utprøvingen, til tross for enkelte svakheter.

B.2 Studiedesign
Utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging er designet som en randomisert, ikke-blindet, kontrollert
studie som gjennomføres i seks lokale prosjekter i Norge. Pasienter som samtykker til å delta i
utprøvingen, blir randomisert 1:1 til tiltaks- og kontrollgruppe. Randomiseringen skjer på individnivå
hos den enkelte fastlege, hvilket betyr at det på hver deltakende fastleges liste vil inngå pasienter som
er i tiltaksgruppen, og pasienter som er i kontrollgruppen (gitt at det rekrutteres flere pasienter fra
fastlegens liste). Studieprotokollen for utprøvingen er registrert på ClinnicalTrials.gov (NCT04142710).
Randomisering
I hvert lokalt prosjekt, oppbevares et antall bunker med randomiseringskonvolutter på prosjektleders
kontor. Hver randomiseringskonvolutt inneholder et ark merket med enten «tiltak» eller «kontroll». Dette
arket avgjør hvilken gruppe pasienten plasseres i. For hver fastlege som inngår i utprøvingen, finnes
det en bunke bestående av seks konvolutter: Tre «tiltak» og tre «kontroll». Hver gang en pasient på
fastlege X’s liste inviteres til et informasjonsmøte tar prosjektmedarbeideren den øverste konvolutten
fra fastlege X’s bunke med konvolutter. Dersom det rekrutteres flere enn seks pasienter på fastlege X’s
pasientliste, får prosjektmedarbeideren en ny bunke med seks konvolutter for denne fastlegen. Dermed
er det sikret at det blir tilnærmet lik fordeling av tiltaks- og kontrollpasienter fra hver fastlege.
Evaluator distribuerer bunkene med ugjennomsiktige konvolutter til de lokale prosjektene.
Dersom en pasient inviteres til et informasjonsmøte og pasientens fastlege tidligere ikke har vært
involvert i utprøvingen, skaffes det i forkant av møtet en egen bunke med konvolutter for denne
fastlegen, slik at pasienten kan randomiseres inn i utprøvingen.
Til hvert informasjonsmøte tar den lokale prosjektmedarbeideren med seg en konvolutt fra den aktuelle
fastleges bunke, uten å se på innholdet i konvolutten. Etter at samtykke til deltakelse i utprøvingen er
signert, og bakgrunnsopplysninger og spørreskjema er fylt ut, åpnes konvolutten sammen med
pasienten. Dersom pasienten ikke samtykker til å delta i utprøvingen åpner man ikke konvolutten. I et
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slikt tilfelle tar prosjektmedarbeideren med seg den uåpnede konvolutten tilbake til kontoret og legger
den tilbake i den aktuelle fastleges bunke med konvolutter.
Dersom det er mulig for en lokal prosjektmedarbeider å regne ut hva som er randomiseringsutfallet av
gjenstående konvolutter i en fastleges bunke, kan prosjektmedarbeider blande gjenværende
konvolutter inn i en uåpnet bunke. Dette kan medføre noe skjevhet i fordelingen mellom tiltaks- og
kontrollgruppe, men ulempen ved dette vurderes som mindre enn om prosjektmedarbeider kjenner til
innholdet i en randomiseringskonvolutt i forkant av randomiseringen.

B.3 Saksgang ved inklusjon i utprøvingen
Utprøvingen gjennomføres ved at pasienter som er mulige deltakere, foreslås til
prosjektadministrasjonen/oppfølgingstjenesten (eventuelt via det kommunale tildelingskontoret5) av
helsepersonell ved sykehus eller i kommunal helse- og omsorgstjeneste, fastlege, pasient eller
pårørende (steg 1 i Figur B-1). I de tilfellene hvor prosjektadministrasjonen eller tildelingskontoret
mottar forslag til deltakere først, videresendes de som vurderes som aktuelle til fastlegen6. Deretter
foretar fastlegen, som medisinskfaglig ansvarlig for pasientene på sin liste, en endelig vurdering av
pasientens egnethet for medisinsk avstandsoppfølging (steg 2). I de tilfellene hvor fastlegen mottar
forslag direkte, kan fastlegen gjøre denne vurderingen fortløpende. Dersom en pasient vurderes som
egnet, inviteres pasienten til et informasjonsmøte med en prosjektmedarbeider der pasienten får tilbud
om å delta i utprøvingen (steg 3). Dersom pasienten samtykker til å delta i utprøvingen, randomiseres
pasienten inn i en tiltaks- eller kontrollgruppe (steg 4). Randomiseringen skjer i forbindelse med
informasjonsmøtet, og det er prosjektadministrasjonen som har ansvar for dette. Deretter mottar
pasientene videre oppfølging avhengig av hvilken gruppe de plasseres i (steg 5). Nedenfor beskrives
saksgangen ved inklusjon av deltakere i utprøvingen med inngående.
Figur B-1: Randomisert kontrollert utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

B.3.1 Steg 1: Mulige deltakere foreslås til utprøvingen
Både pasienter selv, pårørende, fastlegen og helsepersonell ved sykehus eller i den kommunale helseog omsorgstjenesten kan foreslå aktuelle pasienter for utprøving av medisinsk avstandsoppfølging.
Dersom pasienten selv foreslår å delta, tilpasses prosedyren avhengig av hvor pasienten først
henvender seg med sitt ønske om deltakelse (se nedenfor).
Det er viktig at alle pasienter som blir foreslått, får så lik informasjon som mulig. Pasientene skal derfor
informeres om at det gjennomføres som en utprøving, der noen får medisinsk avstandsoppfølging mens
andre ikke får det, og at det å bli foreslått ikke nødvendigvis innebærer at man vil motta medisinsk
avstandsoppfølging.
Rekruttering via helsepersonell på sykehus eller i kommunal helse- og omsorgstjeneste
Forslagsstillere kan være alle typer helsepersonell som møter pasienten. Helsedirektoratet har fastsatt
inklusjonskriteriene for utprøvingen, og helsepersonell som rekrutterer pasienter til utprøvingen skal helst
være kjent med disse. Helsepersonell som identifiserer en mulig deltaker gjennomfør en uformell,
innledende samtale med den aktuelle pasienten, der det informeres om medisinsk avstandsoppfølging
og utprøvingen (rekrutteringsprosess og oppfølging). Samtalen danner grunnlag for en vurdering av
pasientens interesse og motivasjon for å delta i utprøvingen, samt forutsetninger for bruk av enkel
teknologi. Helsepersonell gjør en helhetsvurdering basert på samtalen med pasienten. Dersom
pasienten vurderes som egnet og dersom pasienten gir muntlig samtykke til deltagelse sender
helsepersonell en melding om forslag til deltakelse i utprøvingen. Denne meldingen sendes til den
Den enhet i kommunen som tar beslutninger om hvilke kommunale tjenester som skal innvilges som tildelingskontor. Andre navn
som brukes på denne enheten er f.eks. forvaltningskontor, bestillerkontor eller vedtakskontor.
6 Prosjektadministrasjonen/oppfølgingstjenesten gjør en første vurdering av inklusjons- og eksklusjonskriteriene basert på
forespørselen om deltakelse.
5
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kommunale prosjektadministrasjonen eller tildelingskontoret, avhengig av lokal prosjektorganisering.
Meldingen utgjør en viktig del av beslutningsgrunnlaget for fastlegen som vurderer om pasienten er
egnet for deltakelse i utprøvingen. Meldingen skal være kortfattet og inneholde informasjon om
pasientens helsetilstand, egnethet for medisinsk avstandsoppfølging og motivasjon, samt en bekreftelse
på at pasienten er orientert om utprøvingen. Prosjektene utarbeider selv rutiner for hvordan meldingen
oversendes fra helsepersonell til fastlegen, samtidig som pasientsikkerhet og personvern ivaretas.
Rekruttering via fastlege
Helsedirektoratet har lagt opp til at ca. 100 fastleger skal delta i utprøvingen, og prosjektene har
allerede i søknadsfasen skrevet intensjonsavtaler med fastleger som har forpliktet seg til å rekruttere
pasienter til utprøvingen. Fastlegene som deltar i medisinsk avstandsoppfølging, gjør en vurdering av
hvilke av pasientene på sin liste som kan ha nytte av medisinsk avstandsoppfølging, basert på egen
kjennskap til pasientene. I møte med pasienter som egner seg for medisinsk avstandsoppfølging,
drøfter fastlegen elementene som beskrevet ovenfor (i avsnittet «Rekruttering via helsepersonell på
sykehus eller i kommunal helse- og omsorgstjeneste») med pasienten og melder deretter pasienten til
prosjektadministrasjonen.
Selvrekruttering eller rekruttering gjennom pårørende/bekjente
Pasienter eller deres pårørende kan foreslå seg selv som mulige deltakere i utprøvingen.
Selvrekruttering gjøres ved å kontakte den lokale prosjektadministrasjonen, fastlegen, helsepersonell i
kommunen eller i spesialisthelsetjenesten, eller det kommunale tildelingskontoret.
B.3.2 Steg 2: Fastlegen vurderer egnethet
Fastlegen har medisinskfaglig behandlingsansvar for pasientene på sin liste og skal derfor gjøre en
helhetlig vurdering av egnethet basert på kjennskap til pasient, pasientjournal og informasjonen i
forslagsmeldingen fra prosjektadministrasjonen eller annet helsepersonell. Den helhetlige vurderingen
innebærer å ta stilling til om medisinsk avstandsoppfølging er en forsvarlig og hensiktsmessig måte å
følge opp pasientens helse på, om pasienten kan ha nytte av medisinsk avstandsoppfølging og om
pasienten oppfyller inklusjonskriteriene satt av Helsedirektoratet. Fastlegen må ikke kalle inn pasienten
til konsultasjon for å vurdere egnethet, men kan gjøre det ved behov.
Noen deltakere rekrutteres fra sykehus, hjemmetjenesten eller andre, eller har fastleger som ikke har
skrevet samarbeidsavtale med det lokale prosjektet om rekruttering. Disse fastlegene kjenner ikke
nødvendigvis til utprøvingen fra før, men får informasjon etter behov. Disse fastlegene kan rekruttere
pasienter til utprøvingen på lik linje med fastleger som har vært involvert fra starten av utprøvingen.
B.3.3 Steg 3: Pasienter inviteres til å delta i utprøvingen
Pasienter som er blitt vurdert som egnet for medisinsk avstandsoppfølging av fastlegen, inviteres av
prosjektadministrasjonen til et individuelt møte der pasienten blir invitert til å delta i utprøvingen.
Informasjonsmøtet avholdes på prosjektmedarbeiderens arbeidsplass, eller hjemme hos pasienten
dersom pasientens helsetilstand tilsier det. På informasjonsmøtet informerer prosjektmedarbeideren
pasienten om utprøvingen og om hva medisinsk avstandsoppfølging innebærer. Møtet inneholder:
•
•
•
•
•

Informasjon om utprøvingen og hva deltakelse innebærer for pasienten. Helsedirektoratet har
utarbeidet informasjonsmateriell (brosjyre og informasjonsfilm) som kan brukes som grunnlag for
diskusjonen.
Innhenting av samtykke (se samtykkeerklæring i Vedlegg E)
Utfylling av spørreskjema om bakgrunnsopplysninger, herunder kjønn, alder, sivilstatus, bosted og
bosituasjon, omfang av uformell omsorg fra familie og venner, bruk av andre typer av
velferdsteknologi, samt egen helse og pasientopplevelse i helsetjenesten (se Vedlegg F).
Kunngjøring av utfall fra randomisering
Informasjon om videre oppfølging

Innhenting av samtykke til deltakelse
Etter at prosjektmedarbeideren har informert pasienten om utprøvingen og hva deltakelse innebærer,
får pasienten spørsmålet om han/hun samtykker til å delta i utprøvingen. Dersom pasienten samtykker
til å delta i utprøvingen, signerer pasienten samtykkeskjema. Pasienten kan ikke motta medisinsk
avstandsoppfølging uten å ha samtykket til å delta i den randomiserte utprøvingen.
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Dersom pasienten ikke samtykker til å delta i utprøvingen, avsluttes møtet og pasienten følges opp
videre av helsetjenesten på vanlig måte. I dette tilfellet kan pasienten ikke motta medisinsk avstandsoppfølging, og personidentifiserende opplysninger blir ikke registrert som del av utprøvingen.
Prosjektmedarbeider registrerer imidlertid anonyme opplysninger om pasienten, for å informere
frafallsanalysen.
Dersom pasienten har behov for mer tid før han/hun tar en beslutning om deltakelse, kan pasienten få
betenkningstid. Utstyr for medisinsk avstandsoppfølging kan ikke leveres til pasienten før pasienten har
signert samtykkeerklæring for deltakelse i utprøvingen.
B.3.4 Steg 4: Samtykkende pasienter randomiseres
Pasienten signerer samtykke til deltakelse før utfallet av randomiseringen avsløres. Dersom pasienten
samtykker til å delta i utprøvingen, åpner pasienten og prosjektmedarbeideren randomiseringskonvolutten sammen etter at samtykke er signert og spørreskjemaet er utfylt. Dersom pasienten ikke
samtykker til å delta i utprøvingen, åpnes ikke konvolutten. Prosjektmedarbeideren tar med seg den
uåpnede konvolutten tilbake til kontoret og legger den tilbake i bunken med uåpnede konvolutter.
Prosjektmedarbeideren informerer pasienten om utfallet av randomiseringen og forklarer hvordan
oppfølgingen vil foregå videre, se nedenfor.

B.4 Oppfølging
Pasienter i tiltaksgruppen mottar oppfølging i tråd med tjenesteforløpet som er utviklet i det lokale
prosjektet. Oppfølgingen vil også være tilpasset den enkelte pasients behov for oppfølging.
Tjenesteforløpet i utprøvingen er nærmere beskrevet i kapittel 6 i evalueringsrapporten og i Vedlegg
A.
Pasienter i kontrollgruppen mottar vanlig oppfølging fra helsetjenesten. Dersom det på et hvilket som
helst tidspunkt i oppfølgingsperioden vurderes at pasienten har behov for helsehjelp, skal pasienten få
tilbud om dette. Det skal imidlertid ikke «kompenseres» for at pasienten er i kontrollgruppen gjennom å
tilby andre tjenester.
Oppfølging innenfor evalueringen
I Tabell B-1 beskrives hvordan deltakerne følges opp i evalueringen. Deltakere i tiltaks- og
kontrollgruppen følger i stort sett samme opplegg. Alle deltakere svarer på et spørreskjema ved
inklusjon og deretter hver sjette måned i løpet av oppfølgingsperioden, som varer inntil 18 måneder.
Enkelte pasienter, og i noen tilfeller deres pårørende, blir forespurt om å stille opp på intervju en til to
ganger i løpet av prosjektperioden. Omfanget av intervjuundersøkelsen er mer omfattende i
tiltaksgruppen.
I tillegg innhentes opplysninger om deltakerne fra nasjonale registre, fra kommunene sine EPJ-systemer
og fra oppfølgingstjenesten. Registeropplysninger innhentes for alle deltakere i årene 2017-2022,
mens registreringer som samles inn gjennom oppfølgingstjenesten naturlig nok bare innhentes for
tiltaksgruppen.
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Tabell B-1: Oppfølging av tiltaks- og kontrollgruppe i forbindelse med evalueringen
Type oppfølging
Tiltaksgruppe
Kontrollgruppe
• Spørreskjema hver 6. måned i
• Spørreskjema hver 6. måned i
inntil 18 måneder (maksimalt fire
inntil 18 måneder (maksimalt fire
Spørreskjema
ganger)
ganger)
• Oppfølging med spørreskjema
• Oppfølging med spørreskjema
avsluttes sommeren 2021
avsluttes sommeren 2021
• Utvalgte deltakere intervjues én • Utvalgte deltakere intervjues én
Intervju
til to ganger i løpet av
til to ganger i løpet av
prosjektperioden
prosjektperioden
Innhenting av
• Opplysninger innhentes for alle
• Opplysninger innhentes for alle
registeropplysninger
for perioden 2017-2022
for perioden 2017-2022
• Målinger og andre registreringer
innhentes så lenge pasienten
Innhenting av
mottar medisinsk
pasientdata fra
• Ingen
avstandsoppfølging
oppfølgingstjenesten
• Innhenting av opplysninger
avsluttes senest sommeren 2021

B.5 Etter endt oppfølging
Etter endt oppfølgingsperiode (inntil 18 måneder), kan pasienter i både tiltaks- og kontrollgruppen få
fornyet vurdering om medisinsk avstandsoppfølging dersom kommunen viderefører tiltaket.
Dersom pasienten avslutter medisinsk avstandsoppfølging
Enkelte pasienter avslutter av ulike årsaker oppfølgingen med medisinsk avstandsoppfølging før
oppfølgingsperioden er over. En deltaker kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke seg fra
utprøvingen. Når en pasient avslutter medisinsk avstandsoppfølging, avklarer lokal prosjektmedarbeider pasientens ønsker angående videre datainnsamling. Dersom pasienten ønsker det, slettes
alle innhentede opplysninger om pasienten, med mindre de inngår i allerede publisert materiale.
Datainnsamling kan fortsette ut oppfølgings- eller prosjektperioden, hvis pasienten samtykker til det.
Deltakere som trekker sitt samtykke til å delta i utprøvingen, kan få en ny vurdering tidligst et år etter
at opprinnelig samtykke er signert.
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Vedlegg C

Datagrunnlag

Evalueringsoppdraget bygger på et omfattende datagrunnlag, som består av opplysninger
som er innhentet direkte fra de deltakende prosjektene/kommunene, opplysninger fra
administrative registre, spørreundersøkelser, intervjuer og pasientregistreringer. I dette
kapittelet beskrives datagrunnlaget.

C.1 Opplysninger som innhentes av prosjektene
Prosjektene gjør tre typer av registreringer for evalueringen, som beskrevet under.
Registrering av personer som blir foreslått, men ikke inkludert i utprøvingen
Prosjektene registrerer kontaktopplysninger til pasienter som foreslås til utprøvingen for å holde
oversikt. Dersom en pasient vurderes som uegnet til deltakelse av fastlegen, eller dersom pasienten
takker nei til deltakelse, slettes alle identifiserbare personopplysninger.
For å kunne gjennomføre en frafallsanalyse registreres imidlertid anonyme opplysninger om disse
pasientene, herunder kjønn, aldersgruppe, rekrutteringsdiagnose, rekrutteringskanal og eventuelt
oppgitt årsak til avslått deltakelse.
Registrering av deltakere
I forbindelse med at pasienter inkluderes i utprøvingen, innhenter den lokale prosjektadministrasjonen
opplysninger om deltakeren. Opplysninger som registreres er løpenummer, kjønn, fødselsår, dato for
mottatt første forespørsel om deltakelse, dato for signert samtykke, dato for mottatt utstyr,
rekrutteringskanal, rekrutteringsdiagnose, andre diagnoser, gruppetilhørighet (tiltak/kontroll), tildelt
teknologi ved oppstart og om pasienten mottar oppfølging av primærhelseteam (i kommuner som
deltar i forsøk med primærhelseteam).
Dersom medisinsk avstandsoppfølgingen avsluttes, registreres dato og årsak til avsluttet deltakelse. Det
registreres også hvordan pasienten ønsker at innhentede data skal behandles, samt hvordan pasienten
forholder seg til videre innsamling av data i prosjektperioden.
Registrering av bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester
Prosjektene registrerer bruk av helse- og omsorgstjenester for alle deltakere i utprøvingen fra
kommunenes EPJ-systemer. Opplysningene som innhentes er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Antall besøk hjemmetjenester per måned
Antall forbrukte minutter på hjemmetjenester per måned
Antall besøk kommunal praktisk bistand per måned
Antall forbrukte minutter på kommunal praktisk bistand per måned
Antall opphold på kommunale korttidsplasser
Antall oppholdsdøgn på kommunale korttidsplasser
Antall opphold på kommunal akutt døgnenhet (KAD)
Antall oppholdsdøgn på kommunal akutt døgnenhet (KAD)

Ved inklusjon av pasienter gjør prosjektet en nullpunktmåling av bruk av kommunale helse- og
omsorgstjenester. I den tidligere utprøvingen ble det vist at bruk av kommunale helse- og
omsorgstjenester økte i perioden rett før inklusjon, og at forbruket av slike tjenester rett før inklusjon
derfor var unaturlig høyt. Av den grunn gjøres nullpunktmålingen en måned før inklusjon (30 til 60
dager før pasienten signerte samtykke).
Deretter registrerer kommunene bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester på månedsbasis minst
hver 3. måned i hele oppfølgingsperioden.
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C.2 Registerdata
Det innhentes registeropplysninger om alle deltakere fra Kommunalt Pasientregister (KPR), Register for
helse- og omsorgsstatistikk (IPLOS), Registeret for Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR),
Fastlegeregisteret, Norsk pasientregister (NPR) og Reseptregisteret.
Opplysninger hentes for alle deltakere for årene 2017-2022. Første uttrekk gjøres høsten 2020.
Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)
KPR inneholder data fra IPLOS, KUHR og Fastlegeregisteret. Det foreløpig uavklart om opplysninger
innhentes direkte fra KPR, eller fra de enkelte registrene (se nedenfor).
Register for helse- og omsorgsstatistikk (IPLOS)
IPLOS inneholder opplysninger om alle som har søkt om/mottar omsorgstjenester i kommunene. Vi
henter ut informasjon om botype, omfang og sammensetning av hjemmetjenester, samt funksjonsnivå.
Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon (KUHR)
KUHR inneholder opplysninger som genereres ved at private leverandører som har kontrakt med det
offentlige, leverer regninger som grunnlag for taksthonorarer. KUHR inneholder informasjon om all
aktivitet det er knyttet takster til. Dette gjelder både forskjellige typer av kontakter og konsultasjoner,
undersøkelser og behandlinger. Det registreres også om pasienten betaler egenandel eller om denne
blir utbetalt legen fra staten.
Regningene inneholder følgende variabler for hver kontakt: Behandleridentifikasjon, kjennetegn ved
pasient (fødselsnummer som erstattes med løpenummer), bostedskommune, kjønn, alder, diagnose, dato
og klokkeslett for kontakt, brukte takster, egenandel betalt av pasienten, samt samlet refusjon fra
staten til behandler.
KUHR-data innhentes om fastleger, legevakt, privatpraktiserende spesialister med avtale med
regionalt helseforetak, private laboratorier, private røntgeninstitutter, poliklinikk (inkludert laboratorier
og radiologi), psykologspesialister med avtale med helseforetak, rehabiliteringsinstitusjoner (kun
egenandeler), samt private tjenesteytere som omfattes av Fritt behandlingsvalg.
Fastlegeregisteret
Fastlegeregisteret inneholder data om fastlegene og deres listepopulasjon:
•
•
•
•
•
•
•
•

Unikt pasientspesifikt løpenummer
Fastlegens helsepersonellnummer
Kjennetegn ved fastlegen: Kjønn, alder, spesialist i allmennmedisin, fastlønnet/privat praksis,
praksiskommune
Kjennetegn ved pasientliste: Antall menn/kvinner i 5-årige alderskategorier.
Maksimal listelengde
Brutto avgang og brutto tilgang på listen siden forrige uttak
Kontinuitet: Antall måneder på liste til legen
Antall på legens venteliste

Norsk pasientregister (NPR)
NPR inneholder opplysninger om befolkningens kontakter med spesialisthelsetjenesten både i form av
innleggelser, polikliniske konsultasjoner, konsultasjoner med avtalespesialister, samt rehabilitering.
Reseptregisteret
Reseptregisteret inkluderer opplysninger om alle resepter som er foreskrevet, herunder informasjon om
foreskriver, pasient og hva slags medikament som er foreskrevet. Om medikamenter innhentes
opplysninger om antall, typer og doser.
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C.3 Spørreundersøkelser
Det gjennomføres tre ulike spørreundersøkelser i forbindelse med evalueringen. En undersøkelse rettes
mot pasienter, en mot ansatte i oppfølgingstjenesten og en mot fastleger som har pasienter som deltar i
utprøvingen. Spørreundersøkelsene brukes til å innhente både kvantitative og kvalitative opplysninger.
Kvantitative data innhentes på områder der administrative registerdata ikke strekker til, for eksempel
på områder som helsetilstand, livskvalitet, pasientopplevelse, samt tidsbruk og kvantitative vurderinger
av oppfølgingstjenesten. Spørreundersøkelsene brukes også til å innhente informasjon av kvalitativ
karakter, typisk i form av åpne spørsmål om for eksempel pasientopplevelse, eller helsepersonellets
vurderinger av rekruttering, organisering, nyttevirkninger og utfordringer. Innsikter fra
spørreundersøkelsene følges opp i intervjuer, og dermed kompletterer de ulike datakildene hverandre.
I Tabell C-1 gis en oversikt over de ulike undersøkelsene.
Tabell C-1: Oversikt over spørreundersøkelser som inngår i evalueringen
Målgruppe

Tidspunkt
Distribusjon
Ved oppstart og
Deltakere (tiltaks- deretter hver 6.
Ved
og
måned, inntil 4 inklusjonsmøte
kontrollgruppe)
ganger
og postalt

Oppfølgingstjenesten

Høst 2019, ev.
høst 2020,
vår/sommer
2021

Elektronisk

Fastleger

Høst 2020, vår
2021

Elektronisk

Antall mottakere

Tema

Alle deltakere

Fysisk og psykisk helse, livskvalitet,
oppfølging av egen helse, erfaringer med
medisinsk avstandsoppfølging,
bakgrunnsopplysninger

Inklusjons- og eksklusjonskriterier, fastlegens
vurdering av pasientens egnethet for
Alle ansatte i
deltakelse, tidsbruk, samarbeid og
oppfølgingstjenesten
samhandling, virkninger for pasienter,
bakgrunnsopplysninger
Inklusjons- og eksklusjonskriterier, fastlegens
vurdering av pasientens egnethet for
Alle som har
deltakelse, inklusjon av deltakere, tidsbruk,
pasienter som deltar
samarbeid og samhandling, samt virkninger
for pasienter, bakgrunnsopplysninger

C.3.1 Pasientspørreundersøkelse
Det gjennomføres en spørreundersøkelse blant deltakere i utprøvingen, både i tiltaks- og
kontrollgruppen. Spørreskjemaet følger opp følgende temaer:
•
•
•
•

Fysisk og psykisk helse
Oppfølging av helse
Erfaringer med medisinsk avstandsoppfølging (spørsmål kun til tiltaksgruppen)
Bakgrunnsinformasjon

Spørreskjemaet er utviklet av evaluator, og bygger til dels på tidligere brukte (validerte og ikkevaliderte) spørreskjemaer:
•
•
•

Intro International gjennomførte i den forrige utprøvingen en spørreundersøkelse til deltakerne
(Intro International, 2018). Denne er også brukt som grunnlag i arbeidet med å utarbeide
spørreskjema til ny utprøving.
I Helsedirektoratets rapport «Livskvalitet – Anbefalinger for et bedre målesystem» (Nes, et al.,
2018) gis anbefalinger for måling av livskvalitet
Selvrapportert helsetilstand og helserelatert livskvalitet kartlegges ved hjelp av det validerte
spørreskjemaet EuroQol 5 Dimensions 5 Levels (EQ-5D-5L). Skjemaet inneholder fem dimensjoner
av helse, herunder gange, personlig stell, evne til å gjennomføre vanlige gjøremål, smerter/ubehag
og angst/depresjon. For hver av disse dimensjonene angir pasientene et nivå fra 1-5, som
beskriver grad av helseproblemer innenfor hver dimensjon (ingen problemer, litt problemer,
moderate problemer, alvorlige problemer, ekstreme problemer). Svarkombinasjonen av nivå
innenfor hver dimensjon muliggjør til sammen 3 125 ulike helsetilstander. Det er utviklet
forskningsbaserte metoder for å tilordne en livskvalitetsverdi mellom null og 1,0 til hver av de 3
125 kombinasjonene, hvor en høyere verdi er bedre.
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På bakgrunn av ovennevnte kilder har evaluator utarbeidet spørreskjema, som ble sendt til
Helsedirektoratet og de lokale prosjektene for innspill. Spørreskjemaet ble også pilotert i desember
2018. En forespørsel om å rekruttere to-fire pasienter til piloteringen ble sendt ut til de lokale
prosjektene, men det viste seg vanskelig å rekruttere pasienter til å delta i piloteringen. Flere av de
som meldte seg frivillig, meldte senere om frafall på kort varsel. Spørreskjemaet ble dermed testet ut
på to pasienter i Oslo.
Kort etter utprøvingen startet, mottok evaluator tilbakemeldinger på spørreskjemaet fra
prosjektmedarbeidere i Oslo, og besluttet på bakgrunn av disse å gjøre en revidering av
spørreskjemaet til pasienter. Det gamle spørreskjemaet ble distribuert til totalt 91 deltakere.
Ved inklusjon svarer alle deltakere på samme spørreskjema. Senere får tiltaksgruppen et spørreskjema
som ellers er likt oppstartspørreskjemaet, men som kompletteres med spørsmål som er direkte knyttet til
medisinsk avstandsoppfølging. Kontrollgruppen mottar senere samme spørreskjema som ved oppstart.
Opprinnelig og revidert oppstartspørreskjema, samt oppfølgingsspørreskjema til tiltaksgruppen finnes i
Vedlegg F.
Pasienter som avslutter deltakelse i utprøvingen, får spørsmål om de vil motta spørreskjemaer ut den
opprinnelige oppfølgingsperioden. Dersom de samtykker til dette, mottar de samme spørreskjema som
deltakere i kontrollgruppen inntil endt oppfølgingsperiode.
Distribusjon
Spørreskjemaet distribueres inntil fire ganger i løpet av oppfølgingsperioden: ved rekruttering, samt
etter 6, 12 og 18 måneder. Siste spørreskjema distribueres i juni/juli 2021 og dermed vil deltakere
som rekrutteres i 2020 kun svare på spørreskjema tre ganger.
Første spørreskjema fylles ut på papir i forbindelse med inklusjon i utprøvingen, og før pasienten er
randomisert. Oppfølgingsspørreskjemaer distribueres postalt av Norsk Gallup. Dersom respondentene
ikke returnerer spørreskjemaet, vil de motta en påminnelse med nytt spørreskjema i posten. Dersom
respondenten fortsatt ikke returnerer spørreskjemaet, foretar Norsk Gallup en påminnelse over telefon.
C.3.2 Spørreundersøkelse til ansatte i oppfølgingstjenesten
Undersøkelsen blant ansatte i oppfølgingstjenesten har hovedsakelig til hensikt å kvalitativt informere
om erfaringer med medisinsk avstandsoppfølging. Temaer i spørreundersøkelsen er:
•
•
•
•
•
•

Inklusjons- og eksklusjonskriterier
Fastlegens vurdering av pasientens egnethet for deltakelse i utprøvingen
Tidsbruk
Samarbeid og samhandling i helsetjenesten
Fornøydhet med og gevinster av medisinsk avstandsoppfølging for pasienter
Bakgrunn og erfaring

Spørreundersøkelsen ble utviklet av medarbeidere i evalueringsgruppen, og er pilotert av tre ansatte i
oppfølgingstjenesten i ulike prosjekter. For å kartlegge ansattes oppfatninger av og erfaringer med
medisinsk avstandsoppfølging, har vi hovedsakelig benyttet tre typer spørsmålsformuleringer:
•
•
•

Spørsmål med formatet «I hvilken grad opplever du at» med forhåndsdefinerte
svaralternativer «ikke i det hele tatt», «i liten grad», «i noen grad», «i stor grad» og «i svært
stor grad»
Spørsmål med svaralternativer «svært dårlig», «dårlig», «verken bra eller dårlig», «godt» og
«svært godt»
Påstander med svaralternativer «helt uenig», «delvis uenig», «verken enig eller uenig», «delvis
enig», og «helt enig»

Vi har beregnet andelene av respondentene som svarte de ulike alternativene ved hvert
spørsmål/påstand. I presentasjonen av disse resultatene har vi slått sammen kategoriene i svært liten
og liten grad, i stor og svært stor grad, samt helt og delvis enig/uenig.
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Vi åpnet også opp for at man kunne svare «vet ikke» på de ulike spørsmålene. I flere av spørsmålene
der svaralternativene var en skala, åpnet vi for at respondenten kunne utdype svarene sine i et
fritekstsvar. Spørreundersøkelsen finnes i Vedlegg F, og samlede resultater finnes i Vedlegg K.
Distribusjon
Spørreundersøkelsen ble gjennomført elektronisk. De lokale prosjektlederne ble tilbudt to alternativer
for distribusjon:
•
•
•

Prosjektleder videresender invitasjon til alle som jobber med oppfølging av pasienter innenfor
prosjektet, og oppgir antall mottakere til evaluator. I disse tilfellene har prosjektleder vært
ansvarlig for å videreformidle påminnelser om å svare på undersøkelse til mottakerne.
Prosjektleder oversender (etter muntlig samtykke fra de ansatte) e-postadresser til alle som jobber
med oppfølging av pasienter innenfor prosjektet til evaluator, som distribuerer spørreundersøkelsen
og påminnelser direkte til respondentene.
Undersøkelsen ble sendt ut første gang 11. november 2019. Det ble sendt to påminnelser før
undersøkelsen ble avsluttet 02. desember 2019.

Studiepopulasjon
Totalt ble undersøkelsen sendt ut til 39 ansatte i oppfølgingstjenesten, og vi mottok 31 svar. Dermed
var svarprosenten 79,5 prosent.
I tidsrommet spørreundersøkelsen ble sendt ut var flere av prosjektene nettopp startet opp, mens andre
kun hadde jobbet aktivt med å rekruttere pasienter i noen måneder. På bakgrunn av den korte tiden
prosjektene hadde vært i drift da spørreundersøkelsen ble besvart må resultatene tolkes med
varsomhet. Særlig prosjektet i Eid var på tidspunktet da undersøkelsen ble sendt ut fortsatt i en tidlig
oppstartsfase. Oppfølgingstjenesten hadde begrenset erfaring med medisinsk avstandsoppfølging av
pasienter. For at svarene på undersøkelsen skal gi et mer realistisk bilde av oppfølgingstjenestens
erfaring med oppfølging av pasienter med medisinsk avstandsoppfølging, presenterer vi derfor også
resultatene i to versjoner: en med alle respondenter, og en hvor svar fra Eid er utelatt.
C.3.3 Spørreundersøkelse til fastleger som har pasienter som deltar i utprøvingen
Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant fastleger som har pasienter som deltar i
utprøvingen i 2020 og i 2021. Temaer som tas opp i undersøkelsen er:
•
•
•
•
•
•
•

Inklusjons- og eksklusjonskriterier
Fastlegens vurdering av pasientens egnethet for deltakelse i utprøvingen
Rekruttering til utprøvingen
Oppfølging av pasienter som mottar medisinsk avstandsoppfølging
Samarbeid og samhandling i helsetjenesten
Fornøydhet med og gevinster av medisinsk avstandsoppfølging for pasienter
Bakgrunn og erfaring

Spørreundersøkelsen gjennomføres elektronisk. Prosjektlederne tilgjengeliggjør en oversikt over hvor
mange respondenter spørreundersøkelsen er distribuert til, slik at evaluator kan vurdere deltakelse og
svarprosent i undersøkelsen.

C.4 Intervjuer
Ved å gjennomføre intervjuer, kan vi beskrive forhold og erfaringer som ikke lar seg beskrive ved
hjelp av andre, kvantitative datakilder. Formålet med intervjuene har vært å forstå den lokale
konteksten og hvordan medisinsk avstandsoppfølging er utformet i de lokale prosjektene.
C.4.1 Datainnsamling
Høsten/vinteren 2019 ble det gjennomført intervjuer i alle de lokale prosjektene, med deltakere i
tiltaks- og kontrollgruppen, pårørende, fastleger, ansatte i oppfølgingstjenesten, lokale prosjektledere,
og i noen tilfeller andre prosjektmedarbeidere, samt representanter for lokale sykehus og helse- og
omsorgstjenesten.
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Ansvaret for å velge ut intervjuobjekter ble av praktiske årsaker delegert fra evaluator til lokal
prosjektleder, som også satt opp en timeplan for intervjuene. Prosjektleder ble bedt om å sørge for at
pasientene som ble rekruttert til intervju hadde ulik sykdomsbakgrunn og erfaring med medisinsk
avstandsoppfølging, i den grad dette var mulig. I flere kommuner var pasientgrunnlaget fortsatt
begrenset ved gjennomføring av intervjuene, og dermed var også utvalget av pasienter som stilte til
intervju begrenset.
Intervjuene ble gjennomført enten ved at intervjuobjektene møtte opp på avtalt sted i kommunen eller
hjemme hos deltakerne. Intervjuer med fastleger ble som regel gjennomført på fastlegekontorene eller
på avtalt sted i kommunen. Enkelte intervjuer med helsepersonell ble av praktiske årsaker gjennomført
på Skype. En oversikt over gjennomført intervjuer vises i Tabell C-2.
Intervjuene ble gjennomført som semistrukturerte intervjuer med enkeltinformanter eller grupper av
informanter. I forkant av intervjuene fikk informantene tilsendt intervjuguider, slik at de kunne være
forberedt på hva intervjuene ville dreie seg om. Alle intervjuer ble gjennomført med to forskere til
stede. Den ene stilte spørsmål og den andre noterte underveis. Intervjuguider finnes i Vedlegg G.
Tabell C-2: Oversikt over intervjuer og informanter
Målgruppe

Antall
intervjuer

Antall
informanter

Spesifikasjon

Deltakere

23

23

Pasientene ble ikke eksplisitt spurt om diagnoser,
men i løpet av intervjuene har følgende
diagnoser kommet frem: kols (17), hjertesvikt (6),
diabetes (4), kreft (2), emfysem (1), MS (1),
overvekt (1), astma (1), ukjent (1)
En pasient kan ha flere diagnoser, og også
andre diagnoser en de som har kommet frem i
løpet av intervjuet

Pårørende

11

11

Ektefelle/samboer: 8
Barn: 3

13

Prosjektledere i alle prosjekt. I Larvik deltok
Prosjektleder og prosjektmedarbeider, og i
Ullensaker og Gjerdrum deltok en prosjektleder
og en prosjektmedarbeider, to representanter
for sykehus og en brukerrepresentant som sitter i
prosjektgruppen

8

11

Fra Ullensaker deltok 3 sykepleiere på intervju
Fra Larvik deltok 2 sykepleiere på intervju
Fra St. Hanshaugen deltok 1 sykepleier på
intervju
Fra Grünerløkka deltok 1 sykepleier på intervju
Fra Sagene deltok 1 sykepleier på intervju
Fra Gamle Oslo deltok 1 sykepleier på intervju
Fra Agder deltok 1 sykepleier på intervju
Fra Bodø deltok 1 sykepleier på intervju

10

10

Fastleger som var ansatt i prosjektet: 6
Fastleger som ikke var ansatt i prosjektet: 4

4

4

Prosjektadministrasjon

Ansatte i oppfølgingstjenesten

Fastleger
Hjemmetjeneste og sykehus

8

Hjemmetjeneste: 1
Sykehus: 3

C.4.2 Analyse av intervjudata
I intervjuene som ble gjennomført i forkant av denne statusrapporten har vi lagt vekt på å kartlegge
organiseringen av medisinsk avstandsoppfølging i de lokale prosjektene. I intervjuene med
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helsepersonell og prosjektadministrasjon har vi fokusert på utvalgte temaer, som følger av
evalueringsoppdraget fra Helsedirektoratet, herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Målgruppe for utprøvingen
Inklusjon av deltakere
Organisering av oppfølgingstjenesten
Tjenesteforløp
Innhold i tjenesten og oppfølging av den enkelte pasient
(Forventninger om) gevinster og kostnader ved medisinsk avstandsoppfølging
Suksesskriterier og utfordringer lokale og ved nasjonal bredding av tiltaket

I intervjuer med pasienter og pårørende har vi fokusert på følgende temaer:
•
•

Erfaringer med bruk av medisinsk avstandsoppfølging
Virkninger på helsetilstand, livskvalitet og mestring

I analysen av intervjumaterialet har vi benyttet oss av matriser for å trekke ut og systematisere
meningsinnhold fra enkeltintervjuer, for så å kondensere dette til en beskrivende tekst. I analysen har vi
vektlagt å få fram likhetstrekk og variasjon på tvers av prosjektene. Siden prosjektene er ulikt
organisert er det en utfordring å beskrive dette, og samtidig unngå å lage altfor detaljerte
beskrivelser. Vi har løst dette ved å lage korte beskrivelser av de ulike prosjektene i Vedlegg A. I disse
har vi prøvd å gjengi en objektiv beskrivelse av noen hovedtrekk ved organiseringen av medisinsk
avstandsoppfølging i alle prosjektene. I disse beskrivelsene har vi av hensyn til informanter ikke tatt
med informantenes vurderinger av den lokale organiseringen. Vurderinger av ulike løsninger gjengis i
statusrapporten, men da på et mer overordnet nivå.
C.4.3 Styrker og begrensninger ved intervjumaterialet
Det er begrenset hvilken innsikt man kan få ut av ett enkeltstående intervju. Det at vi har gjort flere
intervjuer i hvert prosjekt og med ulike personellgrupper gir oss en bredere innsikt enn om vi bare
hadde intervjuet én informant. Det er krevende å få god innsikt i organiseringen og sammenhengen av
medisinsk avstandsoppfølging i en kommune eller bydel ved å intervjue et fåtall informanter én gang.
Det er trolig mye vi ikke har fått med oss, som vil være relevant for gjennomføring og utfall av
utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging. Gjentatte intervju, slik vi planlegger, med de samme
informantene gjennom prosjektperioden vil gi større innsikt i de lokale prosessene og den lokale
organiseringen.

C.5 Pasientregistreringer
Alle registreringer som pasientene gjør innenfor rammene for tjenesten registreres hos
teknologileverandøren som prosjektet har valgt. Det gjelder både sensormålinger (f.eks. blodtrykk,
puls, O2-metning, blodsukker, vekt, temperatur) og svar på spørsmål om dagsform og symptomer. Hos
enkelte teknologileverandører registreres, i tillegg til de faktiske måleverdiene, også grenseverdier
som utløser alarmer hos oppfølgingstjenesten.
Det planlegges uttrekk fra teknologileverandørene for å analysere disse dataene, og resultater
forventes publisert i evalueringsrapport to i mars 2021. Ved å koble data fra oppfølgingstjenesten til
andre helseregistre vil vi kunne danne et mer helhetlig bilde av pasientenes helsetilstand og utviklingen
av denne.
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Vedlegg D

Frafallsanalyse

I dette kapittelet beskriver vi frafall fra studien. Vi analyserer frafall før inklusjon, altså om
de som blir invitert til deltakelse, men ikke deltar, skiller seg fra de som deltar. Men fremfor
alt analyserer vi frafall etter inklusjon, altså om og hvordan de som avslutter deltakelse
skiller seg fra de som fortsetter oppfølgingen.

D.1 Frafall før inklusjon
Prosjektene holder oversikt over alle pasienter som foreslås til utprøvingen. Dersom en foreslått pasient
vurderes som uegnet eller avslår tilbudet om deltakelse, registrerer prosjektet anonyme opplysninger
om deltakeren, herunder kjønn, aldersgruppe, rekrutteringskanal, hoveddiagnose, samt eventuell årsak
til at pasienten ikke deltar i utprøvingen.
Per 11. oktober 2019, var 242 pasienter inkludert i utprøvingen. I tillegg var det registrert 83
pasienter som hadde blir foreslått til utprøvingen, men som av ulike årsaker ikke hadde blitt inkludert.
Det vil si at 25,5 prosent av de som hadde blitt foreslått som mulige deltakere ikke ble med i
utprøvingen.
Tabell D-2 viser fordelingen av ulike kjennetegn i gruppen av pasienter som ikke deltar i utprøvingen
og i gruppen av pasienter som deltar i utprøvingen. Tabellen viser at det ikke er signifikante
kjønnsforskjeller mellom de to gruppene, men at gruppene skiller seg fra hverandre når det gjelder
aldersfordeling, hoveddiagnose, rekrutteringskanal og kommune. De som har avslått deltakelse er i
gjennomsnitt eldre, og i større grad rekruttert via hjemmetjenesten og i mindre grad rekruttert via
sykehuset. Når det kommer til hoveddiagnose, har de som ikke er blitt inkludert i mindre grad kols, og i
større grad «andre» hoveddiagnoser. I samtaler med prosjektmedarbeidere har det kommet frem at
blant annet pasienter med bakgrunn i psykiatrien har blitt foreslått, men vurdert som uaktuelle. Det
fremgår også at det er forskjeller mellom prosjektene. Blant pasientene som ikke er blitt med i
utprøvingen, er pasienter fra St. Hanshaugen og Bodø overrepresentert, mens pasienter fra Gamle
Oslo og Grünerløkka er underrepresentert.
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Tabell D-2: Fordeling av kjennetegn blant aktive deltakere og personer som har avslått deltakelse
Alle
(N=327)

Deltakere
(N=244)

Avslått
(N=83)

p-verdi

Kjønn
Kvinne
Mann
Aldersgruppe
18-39
40-59
60-69
70-79
80+
Rekrutteringskanal
Annet
Bestillerkontor
Fastlege
Hjemmesykepleie
Primærhelseteam
Selvrekruttering
Sykehus
Rekrutteringsdiagnose
Annet
Diabetes
Ernæring
Hjertesvikt
Hypertensjon
Kols
Kreft
Psykisk sykdom
Kommune
Larvik
Oslo (samlet)
Sagene
Gamle Oslo
Grünerløkka
St. Hanshaugen
Ullensaker og Gjerdrum
Bodø
Agder
Eid

0,310
51,4
48,6

49,6
50,4

56,6
43,4

1,8
12,0
24,5
37,1
24,5

1,6
11,9
26,7
38,7
21,0

2,4
12,0
18,1
32,5
34,9

7,3
4,0
24,2
39,1
9,2
3,1
13,1

7,8
2,5
26,2
34,0
10,7
4,1
14,8

6,0
8,4
18,1
54,2
4,8

3,4
20,5
1,8
12,2
3,7
45,0
13,1
0,3

1,6
19,7
1,6
12,7
4,9
46,7
12,7
0

8,4
22,9
2,4
10,8
0
39,8
14,5
1,2

17,1
63,7
16,2
13,8
19,9
13,8
2,8
3,7
12,2
0,6

16,0
63,6
16,4
16,0
23,0
8,2
2,0
2,9
14,8
0,8

20,5
63,8
15,7
7,2
10,8
30,1
4,8
6,0
4,8
0

0,096

0,002

8,4
0,015

0,000

Kilde: Kommunal registrering
Merknad: Fischer’s exact er brukt for å teste forskjeller i fordelingen mellom de to gruppene. I datagrunnlaget inngår to pasienter som
ble inkludert i studien, med som i etterkant har trukket sitt samtykke til deltakelse og til bruk av personopplysninger. Disse to inngår ikke
i hovedanalysen.

Årsak til avslått deltakelse ble også registrert av prosjektmedarbeider. Det var angitt syv
forutbestemte svaralternativer7, i tillegg til «Annet». Dersom årsaken var en annen enn de syv, kunne
prosjektmedarbeideren oppgi denne i fritekst.
I Tabell D-3 presenteres årsakene til at pasientene ikke ble inkludert i utprøvingen. I 25 tilfeller mente
pasienten selv at tiltaket ikke passet. I tilfeller hvor nærmere begrunnelse for dette er oppgitt, oppgir
noen at de heller får hjelp av hjemmesykepleier eller fastlege til å måle blodtrykk. Andre oppga at
tiltaket ville bli belastende. I 14 tilfeller vurderte fastlegen at pasienten ikke var egnet for deltakelse. I
ytterligere ti tilfeller oppgis det under annet at annet helsepersonell vurderte at pasienten ikke var
egnet eller oppfylte inklusjonskriteriene. Ti pasienter oppga at de ikke ønsket å delta i forskning. I
Pasienten som vurderes som ikke egnet av fastlegen, Fastlegen ønsker ikke å delta i utprøvingen, Tror teknologien er for
krevende, Ønsker ikke å svare på spørreskjema, Ønsker ikke at direkte kontakt med mennesker byttes ut med teknologi,
Mener tiltaket ikke passer, Ønsker ikke å delta i forskning
7
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motsetning til det som var en bekymring fra enkelte interessenter i forkant av utprøving, virker det ikke
som at bruk at teknologi er en vanlig årsak til at pasienter ikke blir med i utprøvingen. I fem tilfeller
har pasienten dødd før inklusjon. I fire tilfeller er det registrert at pasienten selv mente deltakelse ville
bli for belastende. I intervjuer med ansatte i oppfølgingstjenesten har eksempler på slike situasjoner
blitt nevnt. I noen tilfeller har uviljen til å delta vært knyttet til angstproblematikk, i andre tilfeller har
pasienten ikke villet binde seg til å gjennomføre målinger på faste tidspunkt.
Tabell D-3: Årsaker til avslått deltakelse (N=83)
Årsak

Antall

Pasienten som vurderes som ikke egnet av fastlegen

Andel
14

17 %

Fastlegen ønsker ikke å delta i utprøvingen

1

1%

Tror teknologien er for krevende

3

4%

Ønsker ikke at direkte kontakt med mennesker byttes ut med teknologi

0

0%

Mener tiltaket ikke passer

25

30 %

Ønsker ikke å delta i forskning

10

12 %

Annet:

29

35 %

Død

5

6%

Innlagt på hospice

2

2%

Behov for tolk

1

1%

Oppfølging ville være belastende

4

5%

Bruker mye på reisefot

1

1%

Ikke dekket av inklusjonskriteriene

2

2%

Hjemmesykepleier vurderte som uaktuell

5

6%

Ønsket ikke å delta i prosjektet

1

1%

TT-bruker

3

4%

Bor på en plass uten noen dekning

1

1%

Helsehjelpen vurderte som uaktuell

3

4%

Uoppgitt

2

2%

83

100 %

Sum

Kilde: Kommunal registrering
Merknad: I datagrunnlaget inngår to pasienter som ble inkludert i studien, med som i etterkant har trukket sitt samtykke til deltakelse og
til bruk av personopplysninger. Disse to inngår ikke i hovedanalysen.

D.2 Frafall etter inklusjon
Per 11. oktober 2019, hadde 21 av de totalt 244 deltakerne som hadde blitt inkludert i utprøvingen
avsluttet deltakelse. Det tilsvarer 8,6 prosent av de inkluderte. I Tabell D-4 sammenligner vi de som
hadde avsluttet deltakelse i utprøvingen med personer som per 11.10 2019 fortsatt var med. Av de
som hadde avsluttet deltakelse i utprøvingen var 15 deltakere (71 prosent) i tiltaksgruppen. Det er
naturlig at det er flere i tiltaks- enn i kontrollgruppen som avslutter medisinsk avstandsoppfølging, da
deltakelse i kontrollgruppen medfører minimal belastning. Frafall fra kontrollgruppen registreres som
regel i forbindelse med at pasienten dør, eller ved forverring i helsetilstand/flyttet til sykehjem.

36

Evaluering av utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

Tabell D-4: Kjennetegn blant aktive deltakere og personer som har avsluttet deltakelse
Alle
(N=244)

Deltakere
(N=223)

Avsluttet
(N=21)

Gruppe

p-verdi
0,023

Tiltak
Kontroll

47,1
52,9

44,8
55,2

71,4
28,6

49,6
50,4

49,8
50,2

47,6
52,4

1,6
11,9
26,7
38,7
21,0

1,8
11,7
27,8
38,1
20,6

0
15,0
15,0
45,0
25,0

7,8
2,5
26,2
34,0
10,7
4,1
14,8

7,6
2,2
27,4
32,7
11,7
4,5
13,9

9,5
4,8
14,3
47,6
0
0
23,8

1,6
19,7
1,6
12,7
4,9
46,7
12,7

1,8
19,3
1,8
13,5
4,5
48,0
11,2

16,0
63,6
16,4
16,0
23,0
8,2
2,0
2,9
14,8
0,8

16,6
60,9
15,7
15,2
21,5
8,5
2,2
3,1
16,1
0,9

Kjønn
Kvinne
Mann
Aldersgruppe
18-39
40-59
60-69
70-79
80+
Rekrutteringskanal
Annet
Bestillerkontor
Fastlege
Hjemmetjeneste/hjemmesykepleie
Primærhelseteam
Selvrekruttering
Sykehus
Rekrutteringsdiagnose
Annet
Diabetes
Ernæring
Hjertesvikt
Hypertensjon
Kols
Kreft
Prosjekt
Larvik
Oslo (samlet)
Sagene
Gamle Oslo
Grünerløkka
St. Hanshaugen
Ullensaker
Bodø
Agder
Eid

1,000

0,716

0,187

0,211
23,8
4,8
9,5
33,3
28,6
0,279
9,5
90,5
23,8
23,8
38,1
4,8
0
0
0
0

Kilde: Kommunal registrering
Merknad: Fischer’s exact er brukt for å teste forskjeller i fordelingen mellom de to gruppene. I datagrunnlaget inngår to pasienter som
ble inkludert i studien, men som i etterkant har trukket sitt samtykke til deltakelse og til bruk av personopplysninger. Disse to inngår ikke
i hovedanalysen.

I Tabell D-5 viser vi oppgitt årsak til avsluttet deltakelse, samlet og fordelt på tiltaks- og
kontrollgruppe. Den vanligste årsaken til avsluttet deltakelse er død (åtte deltakere). Forverring av
helsetilstand oppgis som årsak av fire pasienter. Tre oppga at de ikke lenger ønsket medisinsk
avstandsoppfølging. Blant de fem som er registrert med en annen årsak, oppga de pårørende til én at
oppfølgingen førte til at pasienten ble stresset, noe som førte til flere sykebesøk grunnet høyt
blodtrykk. En var redd for å ødelegge utstyret, en oppga at hen ikke orket å være med likevel, en
ønsket ikke å delta i forskning og en flyttet til et område hvor medisinsk avstandsoppfølging ikke kunne
tilbys.
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Tabell D-5: Årsaker til avsluttet deltakelse (N=21)
Årsak

Alle

Tiltak

Kontroll

Har deltatt i 18 måneder (fullført oppfølgingsperiode)

0

0

0

Teknologien var for krevende

0

0

0

Ønsket ikke lenger å motta avstandsoppfølging

3

3

0

Forverring av helsetilstand

4

3

1

Død

8

3

5

Annet

5

5

0

Sum

21

15

6

Kilde: Kommunal registrering
Merknad: Nærmere beskrivelse av «Annet»: Flyttet til annen kommune/bydel, Bruker ble stresset av å gjennomføre målinger, hvilket
førte til flere sykebesøk; redd for å ødelegge utstyret; orket ikke være med, ønsket ikke å delta i forskning.

De som avsluttet deltakelse, var i gjennomsnitt med i 66 dager (74 dager i kontrollgruppen og 48
dager i kontrollgruppen) (Tabell D-6). I tiltaksgruppen var det stor spredning i hvor lenge deltakerne
var med i utprøvingen, mens de fleste i kontrollgruppen avsluttet deltakelse innen 30 dager (som regel
på grunn av dødsfall) (Tabell D-7).
Tabell D-6: Antall dager i utprøvingen blant de som har avsluttet medisinsk avstandsoppfølging

Alle
Tiltak
Kontroll

Antall
Gjennomsnitt
observasjoner
21
66
15
74
6
48

Median

Standardavvik
53
64
10

Min

64
59
77

Max
0
1
0

218
218
199

Kilde: Kommunal registrering

Tabell D-7: Fordeling av antall dager i utprøvingen blant de som har avsluttet medisinsk
avstandsoppfølging
Antall dager i utprøvingen
0-30
31-60
61-90
91-120
121+
Sum

Alle

Tiltak
8
4
1
4
4
21

Kilde: Kommunal registrering
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Kontroll
4
3
1
4
3
15

4
1
0
0
1
6

Vedlegg E

Samtykkeerklæring til deltakere

Deltakelse i utprøving av medisinsk avstandsoppfølging
Denne erklæringen gjelder ditt samtykke til å delta i en utprøving av medisinsk
avstandsoppfølging. Hensikten med utprøvingen er å finne ut hvordan medisinsk
avstandsoppfølging påvirker helsetilstand, opplevelse av helsetjenesten og
forbruk av helsetjenester. Deltakelse er frivillig. Du kan når som helst trekke ditt
samtykke. Nedenfor kan du lese mer om utprøvingen og hva deltakelse
innebærer for deg, samt gi ditt samtykke dersom du aksepterer invitasjonen til å
delta.
Hva innebærer deltakelse for deg?
• Som deltaker i utprøvingen, vil du i løpet av 18 måneder bli bedt om å fylle
ut et kort spørreskjema inntil fire ganger, uavhengig av om du inngår i
gruppen som mottar avstandsoppfølging eller i kontrollgruppen. Dine svar fra
spørreskjemaet blir registrert elektronisk eller på papir. Noen brukere vil i
tillegg bli forespurt om å bli intervjuet av forskerne. Det vil ta ca. en time, og
det vil bli tatt lydopptak og notater fra intervjuene.
• Vi vil innhente og registrere opplysninger om deg fra ulike lokale og
nasjonale registre. Alle data vil bli avidentifisert, og resultatene blir
presentert på gruppenivå. Det betyr at du ikke vil kunne gjenkjennes i data
som analyseres eller presenteres. Tabell 1 (s. 3) gir en oversikt over hvilke
typer av opplysninger som innhentes om deg og fra hvilke registre.
• Formålet med datainnhentingen er å undersøke om din helsetilstand,
opplevelse og bruk av helsetjenester har endret seg i utprøvingsperioden.
Denne kunnskapen vil bidra til å videreutvikle og forbedre den norske
helsetjenesten.
Nærmere om utprøvingen
Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å
gjennomføre en utprøving av medisinsk avstandsoppfølging i perioden 20182021. Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for
distriktsmedisin har ansvar for forskningen.
I praksis innebærer avstandsoppfølging at du som bruker svarer på helserelaterte
spørsmål på et nettbrett og/eller registrerer målinger knyttet til din helse (f.eks.
blodtrykk, blodsukker, oksygenmåling). Opplysningene sendes elektronisk til en
oppfølgingstjeneste, der helsepersonell følger med på målingene og følger deg
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opp i tråd med en behandlingsplan som din fastlege har utformet i samråd med
deg. Utstyret er enkelt å bruke og du får opplæring ved oppstart.
Hensikten med utprøvingen er å finne ut hvordan avstandsoppfølging påvirker
fysisk og psykisk helse hos brukere, brukeropplevelse og ressursbruk i
helsetjenesten. Vi vil også undersøke hvordan tjenesten leveres, og vurdere
kostnader av og nytten ved avstandsoppfølging, både for brukerne,
helsetjenesten og samfunnet som helhet. Helsedirektoratet vil bruke resultatene
av forskningen som grunnlag for nasjonale anbefalinger om avstandsoppfølging.
For å kunne etablere kunnskap om effekten av avstandsoppfølging
sammenlignet med dagens praksis, gjennomføres utprøvingen som en
randomisert kontrollert studie i utvalgte kommuner. Det innebærer at halvparten
av de som samtykker til å delta i utprøvingen mottar avstandsoppfølging (såkalt
‘tiltaksgruppe’) mens den andre halvparten får vanlig oppfølging fra
helsetjenesten (såkalt ‘kontrollgruppe’). Det er tilfeldig hvilken gruppe du
havner i (avgjøres ved loddtrekning). For å undersøke effekten av
avstandsoppfølging på deltakernes forbruk av helsetjenester på både kort og lang
sikt vil vi innhente og registrere opplysninger om deg fra ulike lokale og
nasjonale registre i perioden fra 2017 til og med 2022.
Dersom din kommune viderefører tilbudet med avstandsoppfølging etter endt
oppfølgingsperiode (18 måneder), vil deltakere i både tiltaks- og
kontrollgruppen få mulighet til å bli vurdert for avstandsoppfølging.
Hva skjer med informasjonen om deg?
Informasjonen som registreres om deg vil brukes slik som beskrevet ovenfor. Du
har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg og rett til å få
korrigert eventuelle feil i de opplysningene som er registrert. Alle opplysningene
vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende
opplysninger. En kode knytter deg til dine opplysninger gjennom en
koblingsnøkkel. Innhentede opplysninger oppbevares på en sikker dataserver.
Lydopptak blir oppbevart i låst safe, og notater oppbevares i prosjektmappe som
bare forskningsgruppen har tilgang til på Oslo Economics nettverk. Prosjektet
skal etter planen avsluttes 31.12.2024, og lydopptak og informasjonen som
samles inn vil bli slettet senest tre år etter prosjektslutt (senest 31.12.2027).
Informasjon som registreres om deg av de ansatte i din kommune kan brukes til
intern kvalitetssikring i kommunen.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
• innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
• å få rettet personopplysninger om deg,
• å få slettet personopplysninger om deg,
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• å få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
• å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av
dine personopplysninger.
Godkjenning av utprøvingen
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Institutt for helse og samfunn ved UiO og Oslo Economics har
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen av
personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Frivillig deltagelse og mulighet for å trekke samtykke
Det er frivillig å delta i utprøvingen. Dersom du ønsker å delta, undertegner du
samtykkeerklæringen nederst på denne siden. Du kan når som helst og uten å
oppgi noen grunn trekke ditt samtykke, og kan kreve å få slettet innsamlede
opplysninger om deg. Dette vil ikke få konsekvenser for din videre bruk av de
offentlige helsetjenestene. Dersom du senere ønsker å trekke deg eller har
spørsmål til prosjektet, kan du kontakte:
Susanna Sten-Gahmberg, prosjektansvarlig i Oslo Economics, på mobil:
451 34 135, eller per e-post: ssg@osloeconomics.no. Alternativt kan du kontakte
personvernombudet ved UiO per e-post: personvernombud@uio.no.
Med vennlig hilsen,

Tor Iversen
Prosjektleder
Professor ved UiO
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Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet Utprøving av medisinsk
avstandsoppfølging, og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg samtykker til:
 At det innhentes registeropplysninger om meg som beskrevet over
(obligatorisk ved deltakelse i utprøvingen)
 Å delta i spørreundersøkelse (obligatorisk ved deltakelse i utprøvingen)
 Å delta i intervju
 At mine personopplysninger lagres etter prosjektslutt til forskningsformål
 At mine pårørende kan intervjues om min deltakelse i utprøvingen

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet,
og slettes senest 31.12 2027.

(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Tabell E-8: Oversikt over opplysninger som innhentes fra lokale og nasjonale registre
Type opplysninger

Generelle opplysninger om
deg

Variabler

Kilde

Alder, kjønn, utdanning, sivilstand,
bosituasjon og bosted, viktigste
kilde til livsopphold (egen inntekt,
pensjon, trygd, annet),
Kommunal
husholdningsinntekt (i intervaller), registrering og
omfang av uformell omsorg, bruk
spørreskjema
av andre typer av velferdsteknologi
(trygghetsalarm, selvhjelpsverktøy
e.l.)

Antall konsultasjoner og kontakter,
Din bruk av fastlegetjenesten utvalgte takster og målinger, antall
kroner i form av refusjon og frikort

Kontroll og utbetaling
av helserefusjoner
(KUHR), Kommunalt
pasient- og
brukerregister (KPR),
Fastlegeregisteret

Din bruk av
legevaktstjenesten,
avtalespesialister og
fysioterapeuter med
driftsavtale

Antall konsultasjoner og kontakter,
utvalgte takster og målinger, antall
kroner i form av refusjon og frikort

Kontroll og utbetaling
av helserefusjoner
(KUHR), Kommunalt
pasient- og
brukerregister (KPR)

Din bruk av kommunale
helse- og omsorgstjenester

Antall besøk og tidsbruk av
hjemmetjenester og praktisk
bistand, kommunal akutt
døgntjeneste, korttidsopphold

Kommunalt
pasientregister (KPR),
elektronisk
pasientjournal

Din bruk av
spesialisthelsetjenesten

Opplysninger om polikliniske
konsultasjoner, liggedøgn,
innleggelser inkludert prosedyrer
og diagnoser

Norsk pasientregister
(NPR)

Din bruk av
avstandsoppfølging

Dato for oppstart og eventuell
avslutning, rekrutteringskanal,
status, diagnoser, tildelt teknologi

Kommunal
registrering

Dine målinger og andre
registreringer fra
oppfølgingstjenesten

Svar på spørsmål om din helse og
dagsform, målinger av vekt,
blodsukker, blodtrykk,
oksygenmåling, puls, spirometri,
temperatur og andre målinger fra
utprøvingen

Oppfølgingstjenesten/
kommunen/
leverandør av teknisk
løsning

Din bruk av medikamenter

Bruk av medisiner; antall, typer og
doser

Reseptregisteret
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Vedlegg F
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Spørreskjemaer
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F.1 Opprinnelig spørreskjema til pasient ved inklusjon
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F.2 Revidert spørreskjema til pasient ved inklusjon og
oppfølgingsspørreskjema til pasienter i kontrollgruppen
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F.3 Oppfølgingsspørreskjema til pasienter i tiltaksgruppen
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F.4 Spørreskjema til ansatte i oppfølgingstjenesten

Undersøkelse blant ansatte i oppfølgingstjenesten knyttet
til medisinsk avstandsoppfølging
Din identitet vil holdes skjult.
Når skjult identitet brukes i undersøkelser, vil ingen identifiserbar informasjon, som
f.eks. nettlesertype og -versjon, IP-adresse, operativsystem eller e-postadresse, bli
lagret med svaret. Dette er for å beskytte respondentens identitet.
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Definisjon av medisinsk avstandsoppfølging
Avstandsoppfølging er et vidt begrep som mangler en entydig definisjon. Når vi i
denne spørreundersøkelsen omtaler «medisinsk avstandsoppfølging» referer vi til
medisinsk avstandsoppfølging som gis innenfor rammene av utprøvingen som
gjennomføres i regi av Helsedirektoratet og din kommune. Nedenfor følger en
kort beskrivelse:
Avstandsoppfølging innebærer at pasienten kan følges opp på avstand av helseog omsorgstjenesten ved hjelp av teknologiske løsninger. Brukere av
avstandsoppfølging kan svare på enkle spørsmål om sin helsetilstand via et
nettbrett, og utfører avtalte målinger relatert til sin helsetilstand (f.eks. blodtrykk,
vekt, O2-metning). Resultatene overføres fra måleapparatene til nettbrettet slik at
pasienten enkelt kan se dem og følge med på egne resultater over tid.
Resultatene overføres også digitalt til en oppfølgingstjeneste.
Oppfølgingstjenesten tar kontakt med pasienten ved tegn til forverring og ved
målinger utenfor det som er normalverdier for den enkelte. De gir medisinskfaglig
støtte og veiledning ut fra pasientens behov og plan for oppfølging, og vil i
samråd med pasient vurdere om vedkommende bør ta kontakt med sin
fastlege/legevakt.
Avstandsoppfølging kan gi en bedre helsetilstand og bedre opplevelse for
pasienter gjennom målrettet bruk av helsefaglige ressurser. Initiativet til
avstandsoppfølging kan komme fra fastlege, sykehus, pasienten selv eller annet
helsepersonell. Det er fastlegen som, i samråd med pasient, vurderer om
avstandsoppfølging kan være hensiktsmessig og faglig forsvarlig for den enkelte.
Fastlegen skal, sammen med pasient, sykepleier og evt. annet relevant
helsepersonell, utarbeide en plan for oppfølging ut fra pasientens mål,
symptombilde og risiko for forverring. Denne planen danner grunnlag for
oppfølgingens innhold, frekvens og kontaktpunkt for den enkelte.
Med «oppfølgingstjeneste» mener vi den enhet som følger opp registreringene
som brukerne sender via sine nettbrett. Oppfølgingstjenesten har ulike navn i ulike
kommuner, herunder oppfølgingstjeneste, telemedisinsk sentral og helsevakt.
1) Klikk på «Neste» for å gå videre.

82

Evaluering av utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

Inklusjons- og eksklusjonskriterier
Målgruppen for avstandsoppfølging er pasienter med kroniske sykdommer, med
medium til høy risiko for forverring av sin tilstand, risiko for reinnleggelse på
sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester. Dette er pasienter med
høyt forbruk av helsetjenester og består i stor grad av pasienter med ikkesmittsomme kroniske sykdommer som diabetes, kols, hjerte-karsykdommer,
psykiske lidelser og kreft. Denne gruppen har ofte flere diagnoser, sammensatte
og store behov, og har behov for oppfølging av sin sykdom.
Pasienter som ikke er samtykkekompetente, pasienter som ikke selv kan bruke
nettbrettet og eventuelle måleapparater, samt pasienter med ruslidelser skal ikke
inkluderes i utprøvingen.
I denne delen spør vi om hvordan du opplever disse inklusjons- og
eksklusjonskriteriene.
2) I hvilken grad opplever du at inklusjonskriteriene er velegnet for medisinsk
avstandsoppfølging?
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Vet ikke

3) Du har svart at du ikke i det hele tatt eller liten grad opplever du at
inklusjonskriteriene for deltakelse i forsøket med medisinsk
avstandsoppfølging er velegnet. Kan du utdype? [Åpent spørsmål]
4) Har du kommentarer knyttet til inklusjons- og eksklusjonskriteriene for
medisinsk avstandsoppfølging? [Åpent spørsmål]
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Fastlegens vurdering av pasientens egnethet for deltakelse i
utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging
I utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging har Helsedirektoratet besluttet at
fastlegen, som medisinskfaglig ansvarlig for pasientene på sin liste, skal vurdere
om hver enkelt pasient som foreslås er egnet til å delta i utprøvingen. I denne
delen spør vi om dine meninger om dette.
5) Synes du at det er riktig at fastlegen skal delta i vurderingen av pasientens
egnethet for medisinsk avstandsoppfølging?
Ja
Nei
Vet ikke

6) Du svarte at du ikke synes det er riktig at fastlegen skal delta i vurderingen
av pasientens egnethet for medisinsk avstandsoppfølging. Kan du utdype?
[Åpent spørsmål]

Din tidsbruk
I denne delen spør vi deg om hvordan du fordeler din arbeidstid på ulike
arbeidsoppgaver. Tenk på en gjennomsnittlig arbeidsuke.
7) Hvor stor er din samlede stillingsprosent knyttet til medisinsk
avstandsoppfølging?
0 - 20
21 - 40
41 - 60
61 - 80
81 - 99
100
Vet ikke

8) Omtrent hvor stor prosentandel av din totale arbeidstid knyttet til medisinsk
avstandsoppfølging bruker du på følgende arbeidsoppgaver? (Angi kun tall
uten %, f.eks. 80))
•
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Rekruttering av nye pasienter (inkl. informasjonsmøter, opplæring og
tverrfaglig arbeid med egenbehandlingsplan)
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•

Telefonsamtaler med pasienter

•

Vurdering av målinger/resultater

•

Kontakt med fastlege (ikke tverrfaglige møter i forbindelse med
oppstart), øvrig primærhelsetjeneste eller spesialisthelsetjenesten

•

Annet

Samarbeid og samhandling
Målene med medisinsk avstandsoppfølging er bedre pasientopplevelse, bedre
(eller mer stabil) fysisk og psykisk helse, samt lavere kostnad for helsetjenesten. En
mulig måte å nå disse målene på er gjennom bedre samarbeid og samhandling
mellom ulike deler av helsetjenesten.
I denne delen spør vi om hvordan du opplever at samarbeidet med øvrig
helsetjeneste knyttet til medisinsk avstandsoppfølging fungerer.
9) Hvordan fungerer samhandlingen knyttet til organiseringen av medisinsk
avstandsoppfølging i din kommune med følgende:
Hverken
Svært
bra eller
Svært
dårlig Dårlig dårlig Godt godt

Vet
ikke

a. Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, BPA,
hverdagsrehabilitering o.l.)
b. Fastlegetjenesten
c. Spesialisthelsetjenesten

10) Du har svart at samhandlingen med en eller flere aktører fungerer dårlig
eller svært dårlig. Kan du utdype? [Åpent spørsmål]
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11) Hvordan fungerer samhandlingen knyttet til medisinsk
avstandsoppfølging av enkeltpasienter med følgende:
Hverken
bra
Svært
eller
Svært Vet
dårlig Dårlig dårlig Godt godt ikke
a. Hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, BPA, hverdagsrehabilitering
o.l.)
b. Fastlegetjenesten
c. Spesialisthelsetjenesten

12) Du har svart at samhandlingen med en eller flere aktører fungerer dårlig
eller svært dårlig. Kan du utdype? [Åpent spørsmål]
13) Hvordan opplever du at medisinsk avstandsoppfølging påvirker
koordinering og sammenheng i tjenestetilbudet til den enkelte pasient?
Jeg opplever at graden av koordinering og sammenheng reduseres
Jeg opplever ingen endring i graden av koordinering og sammenheng
Jeg opplever at graden av koordinering og sammenheng øker
Vet ikke

14) Har du andre kommentarer knyttet til samhandlingen med andre aktører
innen helsetjenesten? [Åpent spørsmål]

Fornøydhet med og gevinster av medisinsk avstandsoppfølging
for pasienter
I denne delen spør vi om hvordan du oppfatter at medisinsk avstandsoppfølging
påvirker brukerne.
15) I hvilken grad opplever du at pasienter i rekrutteringsfasen er interessert i
å motta medisinsk avstandsoppfølging (du kan se bort fra at utprøvingen
gjennomføres som en randomisert kontrollert studie)?
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
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I svært stor grad
Vet ikke

16) I hvilken grad opplever du at brukerne er fornøyde med medisinsk
avstandsoppfølging?
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Vet ikke

17) I hvilken grad opplever du at medisinsk avstandsoppfølging bidrar positivt
til brukernes...?
Ikke
i
I
det
I
I
svært
hele liten noen I stor stor Vet
tatt grad grad grad grad ikke
Fysiske helse
Psykiske helse
Trygghet
Mestring av egen sykdom

18) I hvilken grad opplever du at medisinsk avstandsoppfølging bidrar til at
pasienter/brukere blir mer delaktige i oppfølgingen av egen sykdom?
Ikke i det hele tatt
I liten grad
I noen grad
I stor grad
I svært stor grad
Vet ikke
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Påstander knyttet til medisinsk avstandsoppfølging
19) Ta stilling til følgende påstander om medisinsk avstandsoppfølging.
Verken
enig
Svært Delvis eller Delvis Svært Vet
uenig uenig uenig enig enig ikke
Medisinsk avstandsoppfølging bidrar til unødvendig sykdomsfokus
blant enkelte brukere
Medisinsk avstandsoppfølging bidrar til økt trygghet for pårørende
Medisinsk avstandsoppfølging bidrar til en riktigere vurdering av
brukernes behov for helsehjelp
Medisinsk avstandsoppfølging bidrar til å avdekke behov for
helsehjelp som brukeren ellers ikke ville etterspurt

20) Hva mener du er de største utfordringene for å kunne oppskalere
medisinsk avstandsoppfølging i fremtiden? [Åpent spørsmål]
21) Har du andre kommentarer knyttet til medisinsk avstandsoppfølging?
[Åpent spørsmål]

Bakgrunnsopplysninger
I denne delen stiller vi noen bakgrunnsspørsmål som vi bruker i den statistiske
analysen.
22) I hvilken kommune jobber du?
Bodø
Eid
Kristiansand
Larvik
Oslo
Ullensaker
Gjerdrum
Andre kommuner i Agder
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23) Jobber du som sykepleier i primærhelseteam? [Kun de som svarte Eid eller
Kristiansand på spm 22]
Ja
Nei

24) I hvilken bydel jobber du? [Kun de som svarte Oslo på spm 22]
Sagene
Gamle Oslo
Grünerløkka
St. Hanshaugen

25) Jobber du som sykepleier i primærhelseteam? [Kun de som svarte Sagene på
spm 24]
Ja
Nei

26) Hva er ditt kjønn?
Mann
Kvinne

27) Hva er din alder?
Yngre enn 30 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60 år eller eldre

28) Hva er din høyeste fullførte utdanning?
Helsefagarbeider
Bachelor i sykepleie e.l.
Master
Annet

29) Har du kommentarer knyttet til denne spørreundersøkelsen? [Åpent
spørsmål]

Evaluering av utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

89

Vedlegg G

Intervjuguider

G.1 Intervjuguide for intervjuer med brukere av medisinsk
avstandsoppfølging
Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin gjennomfører på vegne av
Helsedirektoratet et forskningsprosjekt for å studere effektene av medisinsk avstandsoppfølging. I
forbindelse med dette prosjektet ønsker vi å gjennomføre intervjuer med personer som bruker medisinsk
avstandsoppfølging for å lære om deres erfaringer. Nedenfor finner du noen spørsmål som vi ønsker å
stille deg. Vi vil ikke nødvendigvis stille alle spørsmålene i intervjuet, og du kan også ta opp andre
temaer som du mener er relevante.
BAKGRUNN
•
•

Hvordan gikk det til når du ble rekruttert til avstandsoppfølging?
Hva tenkte du da du først fikk høre om avstandsoppfølging?

OPPFØLGING VED HJELP AV AVSTANDSOPPFØLGING
• På hvilken måte følges du opp ved hjelp av avstandsoppfølging?
– Hva slags utstyr har du mottatt?
– Hvor ofte bruker du utstyret?
• Har du endret måten du bruker utstyret på siden du startet opp, og i så fall hvordan?
• Kan du beskrive din kontakt med oppfølgingstjenesten?
– Hvor ofte er du i kontakt med oppfølgingstjenesten?
– Får du svar på dine spørsmål?
AVSTANDSOPPFØLGING I HVERDAGEN
•

•

På hvilken måte har avstandsoppfølging påvirket din hverdag?
– Din planlegging av hverdagen
– Dine aktiviteter i og utenfor hjemmet
– Din trygghet
Er dine pårørende involvert i avstandsoppfølgingen du mottar?
– Hva synes de om denne tjenesten?

HELSETILSTAND
•
•

Har avstandsoppfølging påvirket kunnskapen du har om helsetilstanden din, og hvordan du
håndterer din sykdom?
Har avstandsoppfølging påvirket helsetilstanden din?
– Stabiliteten i helsetilstanden din?
– Din bruk av medisiner?

BRUK AV HELSTJENESTER
•
•
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Har avstandsoppfølging påvirket din kontakt med fastlegen og andre deler av helsetjenesten
(f.eks. hjemmetjenesten)?
Opplever du at avstandsoppfølgingen erstatter noe av ditt behov for øvrige helsetjenester, eller
kommer det i tillegg til øvrige tjenester?
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ERFARINGER MED AVSTANDSOPPFØLGING
•
•
•
•

Hvilke deler av oppfølgingen via nettbrettet er du mest fornøyd med?
Har avstandsoppfølging svart til dine forventninger?
Hva er de viktigste positive erfaringene?
Hva er de viktigste negative erfaringene?
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G.2 Intervjuguide for intervjuer med brukere av medisinsk
avstandsoppfølging og deres pårørende
Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin gjennomfører på vegne av
Helsedirektoratet et forskningsprosjekt for å studere effektene av medisinsk avstandsoppfølging. I
forbindelse med dette prosjektet ønsker vi å gjennomføre intervjuer med personer som bruker medisinsk
avstandsoppfølging og deres pårørende for å lære om deres erfaringer. Nedenfor finner dere noen
spørsmål som vi ønsker å stille dere. Vi vil ikke nødvendigvis stille alle spørsmålene i intervjuet, og dere
kan også ta opp andre temaer som dere mener er relevante. Dere kan gjerne fylle ut hverandres svar.

SPØRSMÅL TIL DEG SOM BRUKER AVSTANDSOPPFØLGING
OPPFØLGING VED HJELP AV AVSTANDSOPPFØLGING
• På hvilken måte følges du opp ved hjelp av avstandsoppfølging?
– Hva slags utstyr har du mottatt?
– Hvor ofte bruker du utstyret?
• Har du endret måten du bruker utstyret på siden du startet opp, og i så fall hvordan?
• Kan du beskrive din kontakt med oppfølgingstjenesten?
– Hvor ofte er du i kontakt med oppfølgingstjenesten?
– Får du svar på dine spørsmål?
AVSTANDSOPPFØLGING I HVERDAGEN
•

På hvilken måte har avstandsoppfølging påvirket din hverdag?
– Din planlegging av hverdagen
– Dine aktiviteter i og utenfor hjemmet
– Din trygghet

HELSETILSTAND
•
•

Har avstandsoppfølging påvirket kunnskapen du har om helsetilstanden din, og hvordan du
håndterer din sykdom?
Har avstandsoppfølging påvirket helsetilstanden din?
– Stabiliteten i helsetilstanden din?
– Din bruk av medisiner?

BRUK AV HELSTJENESTER
•
•

Har avstandsoppfølging påvirket din kontakt med fastlegen og andre deler av helsetjenesten
(f.eks. hjemmetjenesten)?
Opplever du at avstandsoppfølgingen erstatter ditt behov for øvrige helsetjenester, eller kommer
det i tillegg til øvrige tjenester?

ERFARINGER MED AVSTANDSOPPFØLGING
•
•
•
•

Hvilke er de viktigste komponentene ved medisinsk avstandsoppfølging for deg?
Har avstandsoppfølging svart til dine forventninger?
Hva er de viktigste positive erfaringene?
Hva er de viktigste negative erfaringene?

SPØRSMÅL TIL DEG SOM ER PÅPRØRENDE
ANSVAR OG FORDELING AV OPPGAVER
•
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Hvilken informasjon har du fått om avstandsoppfølging?
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•

– På hvilket tidspunkt fikk du informasjon?
– Opplever du at har fått tilstrekkelig informasjon?
– Opplever du at du har blitt involvert på en hensiktsmessig måte?
Har avstandsoppfølging påvirket dine oppgaver som pårørende, og i så fall hvordan?

AVSTANDSOPPFØLGING I HVERDAGEN
•
•

På hvilken måte har avstandsoppfølging påvirket din hverdag?
På hvilken måte har avstandsoppfølging påvirket din trygghet for at din nærstående blir
tilstrekkelig fulgt opp?

MEDBRUKEROPPLEVELSE
•
•
•
•
•

Hvordan opplever du oppfølgingen fra oppfølgingstjenesten/helsehjelpen/telemedisinsk sentral?
Hvilke er de viktigste komponentene ved medisinsk avstandsoppfølging for deg?
Har avstandsoppfølging svart til dine forventninger?
Hva er de viktigste positive erfaringene?
Hva er de viktigste negative erfaringene?

•

Er det noe annet dere ønsker å formidle?
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G.3 Intervjuguide for kontrollgruppen i medisinsk avstandsoppfølging
Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin gjennomfører på vegne av
Helsedirektoratet et forskningsprosjekt for å studere effektene av medisinsk avstandsoppfølging. I
forbindelse med dette prosjektet ønsker vi også å gjennomføre intervjuer med personer som inngår i
kontrollgruppen for å lære om deres erfaringer. Nedenfor finner du noen spørsmål som vi ønsker å
stille deg. Vi vil ikke nødvendigvis stille alle spørsmålene i intervjuet, og du kan også ta opp andre
temaer som du mener er relevante.
BAKGRUNN
•
•

Hva var bakgrunnen for at du ble rekruttert til forskningsprosjektet om avstandsoppfølging?
Hva tenkte du da du først fikk høre om avstandsoppfølging?

BRUK AV HELSTJENESTER
•
•
•

Har din kontakt med fastlegen og andre deler av helsetjenesten (f.eks. hjemmetjenesten) endret
seg etter at du ble med i kontrollgruppen for forskningsprosjektet?
Deltar du i andre lignende utprøvingsprosjekter?
Har du mottatt nye helse- og omsorgstjenester etter at du ble rekruttert til dette
forskningsprosjektet?

DELTAKELSE I KONTROLLGRUPPEN
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•
•
•

Hva tenkte du når du endte opp i kontrollgruppen?
Dersom du har mottatt spørreskjema i posten, har du svart på det?
Er du motivert til å svare på fremtidige spørreskjemaer?

•

Er det noe annet du ønsker å formidle?
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G.4 Intervjuguide for intervju med kommunal prosjektleder for medisinsk
avstandsoppfølging
Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin gjennomfører på vegne av
Helsedirektoratet et forskningsprosjekt for å studere effektene av medisinsk avstandsoppfølging. I
forbindelse med dette prosjektet ønsker vi å gjennomføre intervju med kommunal prosjektleder for
medisinsk avstandsoppfølging (og ev. andre relevant ressurspersoner i prosjektet) for å lære om deres
erfaringer. Nedenfor finner dere noen spørsmål som vi ønsker å stille dere. Vi vil ikke nødvendigvis
stille alle spørsmålene i intervjuet, og dere kan også ta opp andre temaer som dere mener er
relevante.
Oppfølgingen av tjenesten er ulikt organisert og har ulike navn i de ulike deltakende kommunene. Blant
annet brukes oppfølgingstjeneste, Helsevakta og telemedisinsk sentral (TMS). For enkelhetens skyld
bruker vi «oppfølgingstjeneste» i denne intervjuguiden.

ORGANISERING AV TJENESTEN
•
•
•

Kan dere fortelle litt om organiseringen av tjenesten?
– Har det vært noen endringer i organiseringen av oppfølgingstjenesten?
– Kunne oppfølgingstjenesten vært organisert mer effektivt enn den er i dag?
Hvilke pasientgrupper får avstandsoppfølging?
– Hvordan velges enkeltpasientene ut?
Hvordan var rekrutteringen av ansatte til oppfølgingstjenesten?
– Har du noen tanker om hvorfor det var lett eller vanskelig (arbeidstid, ansvarsmengde,
arbeidsoppgaver)?

SAMARBEID OG SAMHANDLING
•
•

Hvordan fungerer samarbeidet om avstandsoppfølging mellom ulike deler av helsetjenesten?
– Hvilke deler av samarbeidet fungerer godt?
– Hvor ligger de største samarbeidsutfordringene?
Hvordan har avstandsoppfølging påvirket arbeidsdelingen mellom de involverte partene?
– Fastlege, hjemmesykepleie, oppfølgingstjenesten, bruker, pårørende?

GEVINSTER (FOR TJENESTESTED, PASIENT OG SAMFUNN)
•
•
•
•
•

Hvilke er de viktigste gevinstene av avstandsoppfølging for den kommunale helsetjenesten,
fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten, slik du ser det?
Kan du beskrive din motivasjon for å fortsette å tilby avstandsoppfølging til innbyggere i din
kommune/bydel?
Hvilken forskjell opplever du at avstandsoppfølging har for brukerne?
– Hvilke komponenter ved avstandsoppfølging opplever du er til størst nytte for pasienten?
Er det noen gevinster knyttet til avstandsoppfølging som kunne vært realisert mer effektivt på
andre måter?
Hvilke direkte eller indirekte kostnader ser du knyttet til avstandsoppfølging (for ulike deler av
helsetjenesten, for pasienter og andre)?

UTFORDRINGER
•
•

Hvilke utfordringer var de største før utprøvingen startet opp?
Hvilke utfordringer har vært de største etter at utprøvingen startet opp?

NASJONAL KONTEKST
•

Mener du/dere at forsøket med avstandsoppfølging er et godt tiltak for å møte behovene for
helse- og omsorgstjenester i den aldrende befolkningen?
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•
•

Hva mener du/dere vil være de største gevinstene ved en nasjonal bredding av
avstandsoppfølging?
Hva mener du/dere vil være de største utfordringene ved en nasjonal bredding av
avstandsoppfølging?

OPPFØLGING AV PASIENTER I KONTROLLGRUPPEN
• Hva synes pasientene i kontrollgruppen om å være i kontrollgruppen?
• Hva vet dere om oppfølgingen av pasienter i kontrollgruppen? Mottar de tjenester som de ikke vill
fått dersom de ikke var i kontrollgruppen?
• Deltar de i andre utprøvingsprosjekter?
•
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Er det noe annet du ønsker å formidle?
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G.5 Intervjuguide for intervju med personer som jobber med oppfølging av
brukere av medisinsk avstandsoppfølging
Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin gjennomfører på vegne av
Helsedirektoratet et forskningsprosjekt for å studere effektene av medisinsk avstandsoppfølging. I
forbindelse med dette prosjektet ønsker vi å gjennomføre intervju med personer som jobber med
oppfølging av brukere av medisinsk avstandsoppfølging for å lære om deres erfaringer. Nedenfor
finner dere noen spørsmål som vi ønsker å stille dere. Vi vil ikke nødvendigvis stille alle spørsmålene i
intervjuet, og dere kan også ta opp andre temaer som dere mener er relevante.
Oppfølgingen av tjenesten er ulikt organisert og har ulike navn i de ulike kommunene. Blant annet
brukes oppfølgingstjeneste, Helsevakta og telemedisinsk sentral (TMS). For enkelhetens skyld bruker vi
«oppfølgingstjeneste» i denne intervjuguiden.
ORGANISERING
•

•
•

•

•

Hvilke pasientgrupper får avstandsoppfølging?
– Hvordan velges enkeltpasientene ut?
– Hvilke erfaringer har dere knyttet til ulike pasientgrupper? Er det noen som egner seg bedre
for avstandsoppfølging enn andre? Er det noen som trenger tetter oppfølging enn andre?
Hvilke komponenter kan inngå i oppfølgingen fra dere?
– Målinger, spørsmål, meldingsfunksjon, video, tips/oppfordringer/råd, annet?
Hvordan fungerer organiseringen av oppfølgingstjenesten?
– Hva er åpningstidene til oppfølgingstjenesten?
– Hvor er oppfølgingstjenesten lokalisert?
– Hvem jobber i oppfølgingstjenesten? Hvor mange?
– Har det vært noen endringer i organiseringen av oppfølgingstjenesten etter oppstart?
Hvordan jobber dere i oppfølgingstjenesten i de daglige?
– Hvilken type henvendelser får dere?
– Hvilke problemer støter dere på og hvordan løses de?
– Rekker dere å få gjort det dere skal i løpet av en dag?
– I hvilken grad involverer dere andre (hjemmetjenester, fastlege, sykehuset…) i oppfølgingen?
Kunne oppfølgingstjenesten vært organisert mer effektivt enn den er i dag?

SAMARBEID OG SAMHANDLING
•
•

Hvordan samarbeider dere med andre deler av helsetjenesten?
– Hvilke deler av samarbeidet fungerer godt?
– Hvor ligger de største samarbeidsutfordringene?
Opplever dere at avstandsoppfølging har påvirket arbeidsdelingen mellom de involverte partene?
– Fastlege, hjemmesykepleie, oppfølgingstjenesten, bruker, pårørende?

GEVINSTER OG KOSTNADER (FOR TJENESTESTED, PASIENT OG SAMFUNN)
•
•
•
•

Hvilke er de viktigste gevinstene ved avstandsoppfølging for ulike deler av helsetjenesten?
Hvilke er de viktigste gevinstene ved avstandsoppfølging for brukerne?
– Hvilke komponenter ved avstandsoppfølging opplever du er til størst nytte for pasienten?
Hvilke kostnader har avstandsoppfølging for ulike deler av helsetjenesten?
Medfører avstandsoppfølging kostnader eller ulemper for brukerne?

SUKSESSKRITERIER OG UTFORDRINGER
•
•
•
•

Hva er de viktigste suksesskriteriene for at avstandsoppfølging skal fungere godt lokalt?
Hva er de viktigste suksesskriteriene for at avstandsoppfølging skal fungere godt ved en eventuell
nasjonal bredding av tiltaket?
Hvilke er de største utfordringene knyttet til avstandsoppfølging i deres kommune?
Hvilke er de største utfordringene knyttet til avstandsoppfølging ved en eventuell nasjonal
bredding av tiltaket?
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•

Mener du/dere at forsøket med avstandsoppfølging er et godt tiltak for å møte behovene for
helse- og omsorgstjenester i den aldrende befolkningen?

•

Er det noe annet du ønsker å formidle?
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G.6 Intervjuguide for intervju med fastleger som har pasienter som mottar
medisinsk avstandsoppfølging
Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin gjennomfører på vegne av
Helsedirektoratet et forskningsprosjekt for å studere effektene av medisinsk avstandsoppfølging. I
forbindelse med dette prosjektet ønsker vi å gjennomføre intervju med fastleger som har pasienter som
mottar medisinsk avstandsoppfølging for å lære om deres erfaringer. Nedenfor finner dere noen
spørsmål som vi ønsker å stille dere. Vi vil ikke nødvendigvis stille alle spørsmålene i intervjuet, og dere
kan også ta opp andre temaer som dere mener er relevante.
Oppfølgingen av tjenesten er ulikt organisert og har ulike navn i de ulike deltakende kommunene. Blant
annet brukes oppfølgingstjeneste, Helsevakta og telemedisinsk sentral (TMS). For enkelhetens skyld
bruker vi «oppfølgingstjeneste» i denne intervjuguiden.

INKLUSJON AV PASIENTER
•

•
•
•
•
•
•

Hvordan opplever du inklusjons-/eksklusjonskriteriene for forsøket med medisinsk
avstandsoppfølging?
– Fører inklusjons-/eksklusjonskriteriene til at de rette personene blir inkludert i utprøvingen?
– Er det noen pasientgrupper man går glipp av som hadde vært godt egnet?
Mener du at det er riktig at du som fastlege skal vurdere pasienter for medisinsk
avstandsoppfølging?
Hvor mange pasienter på din liste tror du at egner seg for avstandsoppfølging?
Hvor mange pasienter på din liste deltar i utprøvingen?
Har du vurdert foreslåtte pasienter som uegnet for deltakelse? Hvorfor?
Har du pasienter som har avsluttet avstandsoppfølging? Hvorfor ble oppfølgingen avsluttet?
Hvordan jobber du med rekruttering og hvor mye tid har du brukt på rekruttering?

PASIENTKONTAKT
• Hvordan får du tilgang til brukernes målinger/svar/annet fra avstandsoppfølging?
– Hvordan bruker du målingene?
• Har avstandsoppfølging endret din oppfølging av pasienter som mottar avstandsoppfølging?
• Hvordan følger du opp pasienter som inngår i kontrollgruppen?
SAMARBEID OG SAMHANDLING
•
•

Hvordan fungerer samarbeidet med andre deler av helsetjenesten knyttet til avstandsoppfølging?
– Hvilke deler av samarbeidet fungerer godt?
– Hvor ligger de største samarbeidsutfordringene?
Hvordan har avstandsoppfølging påvirket arbeidsdelingen mellom de involverte partene i
oppfølgingen av den enkelte pasient?
– Fastlege, hjemmesykepleie, oppfølgingstjenesten, bruker, pårørende?

GEVINSTER OG KOSTNADER (FOR FASTLEGETJENESTEN, PASIENT OG SAMFUNN)
•
•
•
•
•

På hvilken måte påvirker avstandsoppfølging ditt arbeid som fastlege?
– På hvilken måte påvirker det arbeidsoppgavene dine?
– På hvilken måte påvirker det ansvaret ditt?
Kan du beskrive din motivasjon for å fortsette å tilby avstandsoppfølging til dine listeinnbyggere?
Hvilken forskjell opplever du at avstandsoppfølging gjør for brukerne?
– Hvilke komponenter ved avstandsoppfølging opplever du er til størst nytte for deg som
fastlege og for pasienten?
Er det noen gevinster knyttet til avstandsoppfølging som kunne vært realisert mer effektivt på
andre måter?
Medfører avstandsoppfølging noen kostnader (direkte eller indirekte) for deg som fastlege?
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SUKSESSKRITERIER OG UTFORDRINGER
•
•

Hva er viktig for å f med fastlegene på avstandsoppfølging?
Hvilke utfordringer opplever du som fastlege med avstandsoppfølging?

LOKAL OG NASJONAL KONTEKST
•
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•
•

Mener du at forsøket med avstandsoppfølging er et godt tiltak for å møte behovene for helse- og
omsorgstjenester i den aldrende befolkningen?
Hva mener du vil være de største gevinstene ved en nasjonal bredding av avstandsoppfølging?
Hva mener du vil være de største utfordringene ved en nasjonal bredding av avstandsoppfølging?

•

Er det noe annet du ønsker å formidle?
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G.7 Intervjuguide ansatte på sykehus eller i hjemmetjenesten som har
erfaring med medisinsk avstandsoppfølging
Universitetet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin gjennomfører på vegne av
Helsedirektoratet et forskningsprosjekt for å studere effektene av medisinsk avstandsoppfølging. I
forbindelse med dette prosjektet ønsker vi å gjennomføre intervju med ansatte på sykehus og i
hjemmetjenesten som har erfaring med medisinsk avstandsoppfølging for å lære om deres erfaringer.
Nedenfor finner dere noen spørsmål som vi ønsker å stille dere. Vi vil ikke nødvendigvis stille alle
spørsmålene i intervjuet, og dere kan også ta opp andre temaer som dere mener er relevante.
Oppfølgingen av tjenesten er ulikt organisert og har ulike navn i de ulike deltakende kommunene. Blant
annet brukes oppfølgingstjeneste, Helsevakta og telemedisinsk sentral (TMS). For enkelhetens skyld
bruker vi «oppfølgingstjeneste» i denne intervjuguiden.

KUNNSKAP OM AVSTANDSOPPFØLGING
•
•
•

Hva er din erfaring med medisinsk avstandsoppfølging?
Hvor godt kjenner du til prosjektet?

INKLUSJON AV PASIENTER
•
•
•

Er du kjent med inklusjons-/eksklusjonskriteriene for utprøvingen av medisinsk avstandsoppfølging?
Hvordan opplever du inklusjons-/eksklusjonskriteriene?
– Fører inklusjons-/eksklusjonskriteriene til at de rette personene blir inkludert i utprøvingen?
– Er det noen pasientgrupper man går glipp av som hadde vært godt egnet?
Har du selv foreslått pasienter til avstandsoppfølging?
– Har disse blitt inkludert i utprøvingen?

•
SAMARBEID OG SAMHANDLING
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

På hvilken måte påvirker avstandsoppfølging ditt arbeid/arbeidet på ditt tjenestested?
Hvordan samarbeider dere med oppfølgingstjenesten knyttet til avstandsoppfølging?
– Samarbeid knyttet til rekruttering av pasienter
– Samarbeid knyttet til oppfølging av enkeltpasienter
– Hvilke deler av samarbeidet fungerer godt?
– Hvor ligger de største samarbeidsutfordringene?
Har avstandsoppfølging påvirket arbeidsdelingen mellom de involverte partene i oppfølgingen av
den enkelte pasient, og i så fall hvordan?
– Fastlege, hjemmesykepleie, oppfølgingstjenesten, bruker, pårørende?
GEVINSTER OG VIDEREUTVIKLING AV TJENESTEN
Hvilken forskjell opplever du at avstandsoppfølging gjør for brukerne?
– Hvilke komponenter ved avstandsoppfølging opplever du er til størst nytte for deg som ansatt i
helsevesenet og for pasienten?
Medfører avstandsoppfølging, slik det er organisert i dag gevinster for ditt tjenestested?
Opplever du at avstandsoppfølging erstatter brukerens behov for andre helsetjenester eller
kommer det i tillegg til andre tjenester?
Kunne avstandsoppfølging vært annerledes organisert for å oppnå bedre resultater (knyttet til
oppfølging av pasienter og mer effektiv ressursbruk i hjemmetjenesten?

Er det noe annet du ønsker å formidle?
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Vedlegg H
Informasjonsmateriell til ansatte i lokal
prosjektadministrasjon
I dette notatet beskriver vi
• Hvordan deltakere i utprøvingen registreres
• Saksgangen i informasjonsmøtet
• Hvordan spørreskjemaet skal fylles ut og returneres til Norsk Gallup (tidligere omtalt som Kantar
TNS)
Notatet tar utgangspunkt i prosessen fra potensielle deltakere foreslås til utprøvingen og frem til
utfallet av randomiseringen er avklart (Figur H-1).
Figur H-2: Randomisert kontrollert utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

Følgende materiell skal benyttes til registrering og oppfølging av deltakere:
•
•
•
•

Excel-ark: «Registrering av kontaktopplysninger»
Excel-ark: «Registrering avstandsoppfølging»
PAs gevinstrealiseringsverktøy
Spørreskjema til deltakere
Viktige begreper i dette notatet:
•
•
•
•
•
•

Løpenummer: Deltakerens unike ID-nummer i utprøvingen- Løpenummeret står oppført på
spørreskjema – noteres ned før deltakeren fyller ut skjemaet, og knyttes senere til deltakerens
opplysninger i registreringsskjemaene
Personopplysninger: Med personopplysninger menes her opplysninger som kan brukes til å
identifisere en person, herunder fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer osv.
Randomiseringskonvolutt: Konvolutt som inneholder lapp med teksten «tiltak» eller «kontroll»
(mottas fra evaluator)
Spørreskjema til deltakere: Spørreskjema til deltakere om helse og helseoppfølging (mottas fra
Norsk Gallup)
Forseglingskonvolutt: Konvolutt til forsegling av hvert enkelt utfylte spørreskjema (mottas fra
Norsk Gallup)
Ferdigfrankerte returkonvolutter: Konvolutt til retur av innsamlede forseglingskonvolutter (mottas
fra Norsk Gallup, fylles opp med forseglingskonvolutter, og returneres til Norsk Gallup)

H.1 Registrering av deltakere
Trinn 1: Potensielle deltakere foreslås til utprøvingen
Potensielle deltakere som foreslås til å delta i utprøvingen skal registreres midlertidig i skjema
«Registering av kontaktopplysninger» frem til de har takket ja/nei til deltakelse i forsøket, slik at
prosjektene kan holde oversikt over potensielle deltakere i rekrutteringsfasen.
•
•
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Benytt arkfane «1 Kontaktopplysn. før samtykke» (dette er et oversiktsskjema for kommunene)
Fyll inn skjemaet og velg «sendt forespørsel til fastlegen»
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Trinn 2: Fastlegen vurderer egnethet
Fastlegen vurderer om pasienten egner seg for medisinsk avstandsoppfølging, og gir tilbakemelding til
prosjektet.
Dersom fastlegen mener at deltakelse ikke er medisinskfaglig forsvarlig:
•
•

Registrer anonyme opplysninger om pasienten i skjema «Registrering avstandsoppfølging», arkfane
«Anonym reg. av ikke-deltakere»
Slett opplysninger om pasienten registrert i skjema «Registrering av kontaktopplysninger», arkfane «1
Kontaktopplysn. før samtykke». Det er svært viktig at det ikke oppbevares personopplysninger om
pasienter som ikke skal delta i utprøvingen.

Trinn 3: Pasienter inviteres til å delta i utprøvingen
Så snart prosjektet har fått tilbakemelding fra fastlegen om at pasienten egner seg for medisinsk
avstandsoppfølging, kan pasienten inviteres til informasjonsmøte om deltakelse i utprøvingen. Når
invitasjonen er sendt registreres dette:
•

Åpne skjemaet «Registering av kontaktopplysninger», arkfane «Kontaktopplysn. før samtykke», og hak
av for «sendt invitasjon til informasjonsmøte».

Prosjektmedarbeideren gjør følgende forberedelser i forkant av informasjonsmøtet med pasienten:
•
•

Finner frem informasjonsskriv om deltakelse i utprøvingen (samtykkeerklæring), spørreskjema med
påtrykket løpenummer (pasientens unike ID i forsøket), forseglingskonvolutt og uåpnet
randomiseringskonvolutt
Noterer løpenummer på en lapp for bruk etter informasjonsmøtet

Prosjektmedarbeideren gjennomfører informasjonsmøtet, informerer pasienten om hva deltakelse i
utprøvingen innebærer, og spør om pasienten samtykker til deltakelse i utprøvingen.
Hvis pasienten IKKE samtykker til deltakelse:
•
•
•

Legg tilbake randomiseringskonvolutt i riktig fastlegebunke. Ubrukt materiell, herunder
spørreskjema, kan gjenbrukes til neste pasient –løpenummeret frigjøres dermed til bruk av en annen
deltaker
Registrer anonyme opplysninger om pasienten i skjema «Registrering avstandsoppfølging», arkfane
«Anonym reg. av ikke-deltakere»
Slett opplysninger om pasienten registrert i skjema «Registrering av kontaktopplysninger», arkfane «1
Kontaktopplysn. før samtykke». Det er svært viktig at det ikke oppbevares personopplysninger om
pasienter som har takket nei til deltakelse.

Hvis pasienten samtykker til deltakelse:
•
•
•
•

•

Pasienten signerer samtykkeerklæring
Pasienten skal få en kopi av signert samtykkeerklæring. I tillegg skal samtykkeerklæringen scannes
og lagres i mappe på sikker sone i kommunen sitt datasystem. Det er veldig viktig at
samtykkeerklæringene ikke kommer på avveie!
Etter prosjektslutt leveres samtykkeerklæringene til Oslo Economics.
Pasienten fyller ut spørreskjema og legger utfylt skjema i forseglingskonvolutt. Husk å notere
løpenummeret før pasienten fyller ut skjemaet. Når pasienten har fylt ut spørreskjemaet, legges
det i en konvolutt som forsegles, og det er da ikke lenger mulig å se hvilket løpenummer som sto på
skjemaet
Utfylte spørreskjemaer i forseglede konvolutter oppbevares hos prosjektadministrasjonen og
sendes samlet til Norsk Gallup i ferdigfrankert returkonvolutt.
– Merk: Spørreskjemaet inneholder spørsmål om pasienttilfredshet, og det er derfor viktig at
pasienten ikke føler seg overvåket når hun/han fyller ut spørreskjemaet. Det er likevel fint om
prosjektmedarbeideren kan bistå med å forklare spørsmål ved behov
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Trinn 4: Samtykkende deltakere randomiseres
• Prosjektmedarbeideren åpner randomiseringskonvolutten sammen med pasienten, og informerer om
utfallet av randomiseringen og videre oppfølging
Etter informasjonsmøtet kopieres opplysninger om deltakeren i «Registrering av kontaktopplysninger», fra
arkfane «1 Kontaktopplysn. før samtykke» til arkfane «2 Løpenummer og kontaktopplysning», til første
ledige rad, og deltakerens løpenummer fylles inn i kolonne A «Løpenummer».
–

Merk: Informasjonen må først kopieres og limes inn i første ledige rad, deretter slettes fra «1
Kontaktopplysn. før samtykke». Ikke bruk «klipp ut/lim inn»-funksjonen, dette ødelegger koblinger i
arket.

I forbindelse med informasjonsmøtet innhenter prosjektmedarbeideren opplysningene nedenfor som
registreres i skjema «Registrering avstandsoppfølging», arkfane «Registrering av deltakere».
Deltakerens løpenummer fylles inn i kolonne A «Løpenummer», og opplysningene registreres på samme
rad.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hvilken dato pasienten først fikk forespørsel om å delta i utprøvingen
Dato signert samtykke
Dato mottatt utstyr (hvis aktuelt)
Rekrutteringskanal
Rekrutteringsdiagnose som førte til at pasienten ble rekruttert til medisinsk avstandsoppfølging
Eventuelle andre diagnoser
Tiltak/kontroll
Tildelt teknologi ved oppstart (må eventuelt fylles ut på et senere tidspunkt, dersom det avtales et
separat møte for å lage behandlingsplan og sette opp utstyr)

Merk: Informasjonen registreres i skjemaene på det tidspunkt som er hensiktsmessig for
kommunen/prosjektmedarbeideren
•
•
•

Det er viktig at alle obligatoriske felt fylles ut.
Det er veldig viktig at opplysningene om datoer fylles ut, særlig «dato for signert samtykke»,
som utgjør «startpunktet» for utprøvingen. Vi ber om at datoene fylles ut på formen
DD.MM.ÅÅÅÅ.
Det er veldig viktig at opplysningene registreres med løpenummer, og at dere passer på at
løpenummeret er riktig.

Merk: Grunnet liten interesse for elektroniske spørreskjemaer og tekniske utfordringer skal det ikke
tilbys mulighet til å svare på spørreskjema elektronisk. – dermed er det ikke lenger nødvendig å spørre
om foretrukken kontaktform. Innhent likevel gjerne mobilnummer dersom pasienten bruker mobil da det
åpner for muligheten til å sende ut purring per SMS.
Trinn 5: Registrering av deltakere i gevinstrealiseringsverktøyet
• Etter at registreringen i «Registrering avstandsoppfølging», arkfane «Registrering av deltakere» er
fullført som beskrevet over, registreres deltakeren i gevinstrealiseringsverktøyet fra PA.
• Dette gjøres ved at hele linjen knyttet til deltakeren i «Registrering avstandsoppfølging», arkfane
«Registrering av deltakere» kopieres og limes inn i gevinstrealiseringsverktøyet, arkfane
«Brukerregistrering».

H.2 Registrering av endringer i tildelt teknologi
•
•
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Ikke gjør endringer i kolonner som allerede er fylt ut tidligere i oppfølgingsperioden i «Registrering
avstandsoppfølging».
Dersom pasienten gradvis mottar teknologi i en oppstartsfase, skal kolonnene M-Q fylles ut etter
hvert som ny teknologi kommer til. Dersom tildelt teknologi endres etter oppstartsfasen, skal du
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ikke oppdatere kolonne M-Q. Fyll heller ut kolonne "Endringer i tildelt teknologi". Tildelt teknologi
følges også opp gjennom spørreskjema.

H.3 Registrering av avsluttet deltakelse
Avsluttet deltakelse i utprøvingen skal alltid registreres i «Registering avstandsoppfølging», arkfane
«Registrering av deltakere». Det er flere måter å avslutte deltakelse på, og dette får konsekvenser for
videre behandling av personopplysninger:
•
•

•

•

Ved avsluttet oppfølgingsperiode på 18 måneder – som regel trekkes ikke samtykke tilbake i slike
tilfeller
Pasienten avslutter medisinsk avstandsoppfølging før avsluttet oppfølgingsperiode på 18 måneder,
men samtykker til fortsatt deltakelse i forskningen (trekker ikke samtykke)
• Datainnhenting kan fortsette i samråd med pasienten (med eller uten å svare på flere
spørreskjemaer) til prosjektslutt
Pasienten avslutter medisinsk avstandsoppfølging og deltakelse i forskningen (trekker sitt samtykke)
• Ytterligere data kan ikke innhentes, men allerede innhentede opplysninger kan brukes til
forskning med mindre pasienten eksplisitt ber om å få innsamlede opplysninger slettet.
Kontakt i så fall Oslo Economics
Død – videre opplysninger vil ikke innhentes, men innsamlede opplysninger vil ikke slettes

Om en pasient avslutter sin deltakelse uten å trekke tilbake sitt samtykke før oppfølgingsperioden på
18 måneder er fullført, kan pasienten fortsatt delta i spørreundersøkelsen. Finn ut av hva pasienten
ønsker. Registrer dette to steder:
• I «Registering avstandsoppfølging», arkfane «Registrering av deltakere», kolonne «Status
samtykke».
• I «Registrering av kontaktopplysninger», arkfane «2 Løpenummer og kontaktopplysn.», kolonnen
«Status spørreskjema ved avsluttet deltakelse».
Dersom en pasient trekker sitt samtykke, er det viktig at dette registreres i skjemaet "Registrering
avstandsoppfølging", arkfane "Registrering av deltakere" og "Registrering av kontaktopplysninger",
arkfane "2 Løpenummer og kontaktopplysn.".
Kontakt Oslo Economics dersom dere har spørsmål knyttet til at en deltaker trekker sitt samtykke –
ikke slett noen opplysninger før vi er informert og ev. gir godkjennelse.

H.4 Endringer i registreringsskjemaet
H.4.1 Hva kan dere endre i skjemaet?
• Prosjektene kan selv legge til informasjon i filen, gitt at de har behandlingsgrunnlag for dette.
Dette betyr at informasjon som kommunene uansett har tilgang til, f.eks. fastlegens navn, eller
fagsystem ID-nummer, kan legges til.
• Sørg for at dere kan holde oversikt over hvilke opplysninger som skal sendes til Norsk Gallup,
forskerne, og hva dere registrerer for egen bruk.
H.4.2 Hva kan dere ikke endre?
•
•
•

I feltene der det finnes en rullegardinmeny med svaralternativer skal denne benyttes. Det er ikke
tillatt å skrive inn egne svar der det finnes en rullegardinmeny.
Det er ikke tillatt å endre svaralternativene i rullegardinmenyen. Bruk heller kommentarfeltet, og gi
ved behov tilbakemelding til forskerne om feil eller mangler i skjemaet. Vi ønsker at informasjonen
som hentes inn skal være lik på tvers av kommunene.
Det er ikke tillat å gjenbruke løpenummer, f.eks. om en deltaker avslutter utprøvingen.
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H.5 Opplysninger som skal sende videre
H.5.1 Hva skal sendes til forskerne?
Registrering av deltakere
• Opplysningene som lagres i «Registrering avstandsoppfølging» skal sendes til forskerne etter
nærmere avtale.
• I praksis lagrer dere en midlertidig kopi av filen «Registrering avstandsoppfølging» med navnet
«Registrering avstandsoppfølging kommune-/bydels-navn DD.MM.ÅÅÅÅ», f.eks. «Registrering
avstandsoppfølging Sagene 15.10.2019». Filen beskyttes med et annet passord enn det dere
bruker til daglig og passordet sendes til prosjektmedarbeider i Oslo Economics per SMS.
• Filen sendes (komprimert og) per e-post til prosjektmedarbeider i Oslo Economics.
• Personidentifiserende opplysninger, som fødselsnummer og kontaktopplysninger, skal aldri sendes til
forskerne.
• Eventuelle felter som prosjektene selv har lagt inn i arkene skal ikke sendes til forskerne.
• Etter at filen er sendt til forskerne, skal den midlertidige filen slettes.
Bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester
• Bruk av kommunale helse- og omsorgstjenester registreres i gevinstrealiseringsverktøyet, og skal
oversendes til forskerne etter nærmere avtale.
•

•

•
•
•

Den enkleste måten å levere opplysningene til forskerne på er å sende hele
gevinstrealiseringsverktøyet, slik at vi kan hente ut de opplysningene vi trenger. I tilfelle
gevinstrealiseringsverktøyet inneholder sensitive opplysninger som forskningen ikke skal ha tilgang
til (f.eks. kostnader knyttet til den teknologiske løsningen som deres teknologileverandør eksplisitt
ikke ønsker utlevert), må disse slettes før de oversendes til Oslo Economics.
I praksis lagrer dere en midlertidig kopi av gevinstrealiseringsverktøyet med navnet
«Gevinstrealiseringsverktøy kommune-/bydels-navn DD.MM.ÅÅÅÅ», f.eks.
«Gevinstrealiseringsverktøy Sagene 15.10.2019». Filen beskyttes med et annet passord enn det
dere bruker til daglig og passordet sendes til prosjektmedarbeider i Oslo Economics per SMS.
Filen sendes (komprimert og) per e-post til prosjektmedarbeider i Oslo Economics.
Personidentifiserende opplysninger, som fødselsnummer og kontaktopplysninger, skal aldri sendes til
forskerne.
Etter at filen er sendt til forskerne, skal den midlertidige filen slettes.

H.5.2 Hva skal sendes til Norsk Gallup, som administrerer spørreundersøkelsen?
Opplysninger om deltakere
• Norsk Gallup står for distribusjon av spørreskjema. Norsk Gallup må få informasjonen fra skjemaet
"Registrering av kontaktopplysninger", arkfane "Til Norsk Gallup - IKKE SKRIV HER" (inkl.
løpenummer – det er veldig viktig).
• Arkfanen "Til Norsk Gallup - IKKE SKRIV HER" henter automatisk informasjon fra arkfanen "2
Løpenummer og kontaktopplysning".
• Når opplysninger fra denne arkfanen skal sendes til Norsk Gallup, må du kopiere hele arkfanen
inn i et nytt excelark, som midlertidig lagres i sikker sone på kommunens nettverk med nytt navn på
formen "Avstandsoppfølging kommune-/bydels-navn DD.MM.ÅÅÅÅ", f.eks. "Avstandsoppfølging
Sagene 28.02.2019", der datoen viser til dato for uttak. Denne filen trenger ikke passord, da den
sikre overføringsløsningen sikrer at data ikke kommer på avveie. Dobbeltsjekk at alle data kommer
med, og kontakt Oslo Economics ved problemer med registreringsarket.
• Prosjektleder vil motta e-post fra Norsk Gallup med en lenke til en sikker overføringsløsning på
avtalte dager. Ved å følge instruksjonene i e-posten kan dere sikkert overføre ovennevnte fil til
Norsk Gallup. Overføringslenken er gyldig i 7 dager, og filen må derfor sendes innen 7 dager fra
man mottar e-posten.
• E-post med lenke til overføringsløsning vil sendes ut første virkedag i mai 2019, oktober 2019,
april 2020 og oktober 2020 og april 2021.
• Etter at filen er sendt til Norsk Gallup, skal den midlertidige filen slettes.
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Utfylte spørreskjemaer
• Utfylte spørreskjemaer i forseglingskonvolutter oppbevares hos prosjektadministrasjonen og sendes
samlet til Norsk Gallup innen første virkedag i henholdsvis mai 2019, oktober 2019 og juli 2020, i
ferdigfrankert returkonvolutt.
• Dersom kommunen ønsker ekstra sikkerhet, kan konvoluttene sendes rekommandert – da betaler
kommunen porto.

H.6 Saksgang i informasjonsmøtet med deltakere
Det vil skje lokale tilpasninger i utformingen av dette møtet, men følgende punkter står fast.
Rekkefølgen kan ikke endres:
1. Pasienten får informasjon om hva deltakelse i utprøvingen innebærer.
a. Informasjon om medisinsk avstandsoppfølging og
b. Informasjon om forskningen, og hva dette innebærer for deltakeren
2. Pasienten samtykker til deltakelse (signerer samtykkeerklæring). Dersom
prosjektmedarbeideren ikke allerede har gjort det, er det viktig at den noterer hvilket
løpenummer pasienten får. Løpenummeret står øverst på spørreskjemaet.
3. Pasienten fyller ut spørreskjemaet og legger det i en konvolutt som forsegles.
Randomiseringen gjennomføres ved at prosjektmedarbeider og pasient åpner
randomiseringskonvolutten sammen. Opplysningene om deltakeren i skjemaet «Registrering
avstandsoppfølging» fylles ut i etterkant av informasjonsmøtet.

H.7 Spørsmål?
Kontakt prosjektmedarbeider i Oslo Economics (kontaktopplysninger tatt ut av instruksen før inklusjon i
statusrapporten).
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Vedlegg I

Eksempler på egenbehandlingsplaner

I.1 Egenbehandlingsplan for kols fra Ullensaker

Egenbehandlingsplan: KOLS
Navn:

Fastlege:

_____________________________________________________
Utstyr: Nettbrett, pulsokymeter, vekt, BT-apparat

Legevakt: 116 117

_______________________________________________________
Diagnoser: KOLS

Ambulanse: 113

_______________________________________________________
Mål: (Hva skal til/ hva er dine mål for å holde deg lengst og mest
mulig i «Grønn- sone»?)

-Slutte å røyke

Oppfølgingstjenesten

Ullensaker:

-God livskvalitet fysisk og psykisk

Åpningstid, onsdager kl 1315
Telefon: 91510617

Gjerdrum:
Åpningstid, mandager kl 1315
Telefon: 90207405

Hvordan er
formen din?

Medisiner

Stabil fase
Som vanlig, eller
noe variasjon fra
dag til dag.

Ta faste
inhalasjonsmedisiner:
Ventoline og Atrovent

Puls er mellom

x4

55 – 110
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Andre tiltak

Ta puls, oksygenmetning,
blodtrykk og vekt x1 pr
uke.

Gjør som du pleier å
gjøre i hverdagen.

Oksygenmetningen
er

Behovsmedisin:

over 92%

Husk å skylle munnen
etterpå!

Husk å holde deg i
aktivitet hver dag:
-

Delta på
treningsgruppe
x1/uke

Er du usikker på medisinene
dine, snakk med legen din
eller spør
oppfølgingssenteret om
videre råd.
Begynnende Symptomer du kan
forverring
oppleve:

Spesifiser om noen av de
faste medisinene kan økes.

Ta puls og
oksygenmetning hver
dag til du er i grønn sone
igjen.

Behovsmedisiner:

Aktivitet og øvelser hver
dag, i rolig tempo.

Du føler deg
dårligere i formen

Du hoster mer enn
vanlig

Atrovent og Ventoline x 6
20 mg Prednisolon i 1 uke
(uten nedtrapping)

Begynnende
forkjølelse

Feberfølelse

Farge på slimet

Du orker ikke å
gjennomføre de
daglige
aktivitetene dine

-

Pusteøvelser
Medikamenter
Leppepust

Følg med på fargen på
slimet ditt, og hvor mye
slim du har.

Økende tungpust i
hvile og aktivitet

Økt mengde slim

Slimmobilisering:

Har du feber, mål
temperaturen morgen og
kveld.
Husk å skylle munnen
etterpå!
Hvis ikke du er bedre
etter MAX 2 dager, ta
kontakt med fastlegen
din på dagtid, eller
legevakt kveld/helg.
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Får i deg mindre
mat og drikke enn
vanlig

Lav puls: mellom
50– 55

Høy puls: mellom
110 –130

Lav
oksygenmetning:
mellom 88 -92
Forverring

Du har ikke blitt
bedre av
behandlingen i
GUL sone etter 2
dager.

Du har økt
sykdomsfølelse
med feber, og gul
eller grønt slim.

LAV puls: under
50

Ta inhalasjonsmedisiner
som i GUL sone.

Amoksicillin 500 mg x 3

Har du en forordning på
Prednisolon/ anbitiotika
kan du starte på dette
uten å kontakte FL.

Tiltak som i GUL sone.

Ta umiddelbart 30 mg
Prednisolon i 1 uke, og du
er i behov av legetime for Ta kontakt med
nedtrappingsplan/vurderig fastlegen/ legevakt/
113 ved forverring/
manglende bedring.

HØY puls: over
130

LAV
oksygenmetning:
under 88

Husk å ta med nettbrettet og egenbehandlingsplanen til time hos fastlegen/sykehus/poliklinikk slik at
legen kan se hva verdiene dine har vært den siste tiden. Det kan være lettere å sette i gang
behandling eller endre på medisiner når de vet dette.
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Husk å gi oppfølgingstjenesten beskjed om eventuelle medisinendringer så de kan legge dette inn i
planen din.
Utarbeidet dato:
Skrevet av: Fastlege
Godkjent dato og av hvem:

I.2 Egenbehandlingsplan for kols fra Oslo

Egenbehandlingsplan for KOLS
Navn:
Fastlege:
Brukerstatus:
Situasjon:
Mål:

Stabil fase

Hvordan er formen din?

Hva gjør du?

Du føler deg i normal form

Vær i vanlig aktivitet

Du hoster ikke mer enn vanlig

Ta medisiner som avtalt med
legen

Du har ikke slim med farge på
Du er ikke mer tungpusten enn
vanlig

Spis sunt og regelmessig

Puls er under XX
SaO2 er over XX
Forverring

Du har litt mer hoste enn vanlig Start opp med medisin: XX
Du har litt slim med farge på

Mål feber daglig
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Alvorlig
forverring

Du føler deg i dårligere form

Vurder å kontakte lege

Puls er mellom XX –XX
SaO2 er mellom XX – XX

Hvis ikke du er bedre etter X
dager, ta kontakt med fastlege
eller legevakt

Du er mye mer tungpusten

Ta kontakt med:

Du har mye slim

Fastlege: xxxxxxxx

Slimet har gul eller grønn
farge

AMBULANSE: 113

Du hoster mye mer
Du føler deg i dårlig form
Pulse er over XX
SaO2 er under XX
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Evt. Trykk på trygghetsalarmen

I.3 Egenbehandlingsplan for kols, underernæring og osteoporose fra Bodø
Dame 70 år
Case: KOLS, alvorlig underernæring (BMI 12) og osteoporose.
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I.4 Egenbehandlingsplan for hjertesvikt fra Agder
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I.5 Egenbehandlingsplan for hjertesvikt og astma fra Larvik
Egenbehandlingsplan for hjertesvikt/ astma
Navn: Kvinne 60 år
Fastlege:
Aktuelt/ hva er viktig for deg?: 1) klare nedtrapping på Sobril da det påvirker din mulighet til å kjøre
bil. 2) Gjøre unna døgnmonitorering av blodtrykk, deretter plan for nedtrapping av Sobril. 3)Ha
mulighet til daglige turer og å besøke venninne 4) fortsatt vektnedgang 5) lage kostplan med konkrete
tiltak
Utstyr: Pulsoksymeter, blodtrykkapparat, nettbrett og vekt. Daglige spørsmål om målsetting og klinikk
Diagnoser: Atrieflimmer/flutter, hjertesvikt, astma, søvnapne, hypertensjon, leversykdom.
Bruker C-PAP natt

VIKTIGE NUMMERE:
AMBULANSE: 113
Fastlege:

Legevakt: 116 117

OPPFØLGINGSSENTER: Helsehjelpen (åpent mandag – fredag kl 08:00 – 17:00).

Nedtrappingsplan Sobril 10mg (start 16.01.20)
Uke 1: Halv tablett formiddag, 1 tablett kveld.
Uke 2 og 3: Halv tablett formiddag, halv tablett kveld.
Uke 4 og 5: Halv tablett kveld.
Atarax 10mg inntil 3 ganger daglig ved behov som støtte ved nedtrapping.

Stabil fase:
Hvordan føler du deg?
Som vanlig, eller noe variasjon fra dag til dag.
Målinger i grønn sone:
Puls: mellom 60 - 99
SpO2: mellom 92 % til 100 %

Hva gjør du?
Ta vekt tirsdag hver 14 dag, vei deg om morgenen.
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Mål puls og oksygenmetning hver dag, blodtrykk tar du tirsdag kveld hver uke.
Hold deg i aktivitet med minst 15-20 minutter gange hver dag. Vær så mye i aktivitet som du klarer
Ha fokus på små hyppige måltider og bruk frukt som mellommåltid
Om du har mye slim: Slimmobilisering, pusteøvelser og minepep-fløyte
Sobril: følg nedtrappingsplanen
Svar på daglige spørsmål

Medisiner:
Ta faste medisiner som ordinert av legen din:
Ta faste inhalasjonsmedisiner:
Inuxair aerosol inhalasjon 1 dose morgen og kveld
Atrovent og Ventoline på forstøver tre ganger daglig

Forverring:
Målingene dine i gul sone:
Lav puls: mellom 55 og 59
Høy puls: mellom 100 og 110.
SpO2: mellom 90 % til 91 %

Hvordan føler du deg?
Du hoster mer enn vanlig
Begynnende forkjølelse
Økende tungpust i hvile og aktivitet
Feberfølelse
Økt mengde slim
Farge på slimet
Du orker ikke å gjennomføre de daglige aktivitetene dine
Raskere puls enn vanlig
Økende hodepine
Hjertebank og svimmelhet
Du føler deg tyngre i beina og kanskje går du opp i vekt
Svar på daglige spørsmål
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Hva gjør du?
Mål puls og oksygenprosent morgen og kveld til du er tilbake i grønn sone igjen.
Aktivitet og øvelser hver dag, i rolig tempo.
Ta faste medisiner som i grønn sone, du kan i tillegg ta flere doser inhalasjonsmedisiner på forstøver
(Atrovent og Ventoline), inntil seks doser pr dag
Slimmobilisering: pusteøvelser, minipep, leppepust.
Ring oppfølgingssenteret hvis du er i tvil om hva du skal gjøre: 33171717
Hvis ikke du er bedre etter MAX 3 dager, ta kontakt med fastlegen din på dagtid, eller legevakt
kveld/helg.

Alvorlig forverring:
Målingene dine i rød sone:
Puls: over 110 og dette varer over tid, puls kan også variere fra høy til lav
Spo2: 89 % og under
Vekt: Du har gått opp to kilo eller mer i vekt over få dager

Hvordan føler du deg?
Du har ikke blitt bedre etter 2 dager i GUL sone
Du har forverring av symptomer listet opp i GUL sone.
Hva gjør du?
Har du lav oksygenmetning og føler deg dårlig skal du ALLTID ringe ambulansen på 113.
Ta faste medisiner som i grønn sone, ta tilleggsmedisiner på forstøver
Dagtid: Ta kontakt med fastlegen din.
Kveld/helg/helligdag: Ta kontakt med legevakt (116117)
Informer oppfølgingssenteret (nettbrett/tlf/sms)

INFORMASJON:
Husk å ta med nettbrettet ditt til time hos fastlege/sykehus/poliklinikk.
Informer om at du har avstandsoppfølging dersom du skulle bli innlagt på sykehus!
Husk å gi oppfølgingssenteret beskjed om endringer i dine medisiner.
Redigert dato:
Skrevet av prosjektsykepleier, Helsehjelpen Tlf 33171717
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I.6 Egenbehandlingsplan for psykisk helse fra Eid

Eigenbehandlingsplan for psykisk helse:
Namn:
Fastlege:
Pårørande:
Kommunale tenester:
Spesialisthelseteneste:
Andre:
Brukarstatus:
Situasjon:
Mål (overordna og langsiktig): Kva er viktig for deg?
Delmål (konkret og kortsiktig):
Diagnose/ problematikk:
Stabil fase

Kva gjer du?
Psykisk helse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Daglege rutinar
Symptomer som
og er tilstede i
stabil fase.
Søvn
Matlyst
Arbeid/ skule
Fritidsaktiviteter
Sosialt samvær
med familie og
venner
Fysisk aktivitet
Fysisk/ somatisk
helse
Medikament
Evt. anna
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Forverring

Symptom/
varselsignal
Psykisk helse

Tiltak

•

•

•

Alvorleg forverring

Kva merkar eg
sjølv (beskriv
symptom)
Kva kan andre
sjå (beskriv
symptom)?

Kva kan eg sjølv gjere?
• Kva for tiltak ynskjer eg at
helsepersonell skal gjere?
• Beskriv alle tiltak, kven som skal
kontaktast (teneste, evt namn,
telefonnr) og kva som skal settast inn
av tiltak.

Symptom/
varselsignal
Psykisk helse

Tiltak

•

•
•

•

Kva merkar eg
sjølv (beskriv
symptom)?
Kva kan andre
sjå (beskriv
symptom)?

Kva kan eg sjølv gjere?
Kva tiltak ynskjer eg at helsepersonell
skal gjere?
Beskriv alle tiltak, kven som skal
kontaktast (teneste, evt namn,
telefonnr) og kva som skal settast inn
av tiltak.

•

Utstyr og hjelpemiddel
Type utstyr til
Kven eig utstyret Kontaktperson
medisinsk
avstandsoppfølging

Planlagde kontrollar og oppfølging
Fastlege
Kommunale tenester:
Spesialisthelsetenesta:
Andre instansar:
Andre viktige opplysingar:

Planen er utarbeidd saman med pasienten(set ring):

JA

NEI

Pasient har godkjent at planen kan delast med:_______________________________
Tidspunkt for ny gjennomgang og evt. revidering av plan: ___________________________________

Dato:_____________________ Signatur fastlege:_________________________________________
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Vedlegg J

Resultater fra spørreundersøkelse til deltakere

Spørsmål 1: Hvor ofte driver du med fysisk aktivitet av så høy intensitet at du i noen grad bli
andpusten og/eller svett?
Alle
Tiltak
Kontroll
Hver dag

12,0

11,5

12,2

4-6 ganger i uken

7,9

4,6

11,2

2-3 ganger i uken

25,7

19,5

28,6

1 gang i uken

12,0

10,3

14,3

1-3 ganger i måneden

12,6

18,4

7,1

Mindre enn 1 gang i måneden

7,3

6,9

8,2

Aldri

17,3

20,7

15,3

Vet ikke

5,2

8,0

3,1

N

191

87

98

Spørsmål 2: I hvilken grad driver du med fysisk hverdagsaktivitet som for eksempel hus- og
hagearbeid, gå i trapper eller gå/sykle som transport?
Alle
Tiltak
Kontroll
I liten grad

41,2

41,4

41,6

I noen grad

32,0

29,9

35,6

I stor grad

26,8

28,7

22,8

Vet ikke

0,0

0,0

0,0

N

194

87

101

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».

Spørsmål 3: I hvilken grad opplever du at du har et sunt kosthold som dekker ditt behov for energi
og næringsstoffer?
Alle
Tiltak
Kontroll
I liten grad

11,2

13,3

10,2

I noen grad

34,8

39,8

29,6

I stor grad

51,3

45,8

56,1

Vet ikke

2,7

1,2

4,1

N

187

83

98

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».
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Spørsmål 4: Hvor ofte deltar du i sosiale aktiviteter?
Alle
Tiltak

Kontroll

Sjeldent

31,1

34,9

29,8

Av og til

38,7

46,5

35,1

Ofte

29,2

16,3

35,1

Vet ikke

0,9

2,3

0,0

N

106

43

57

Merknad: Dette spørsmålet ble lagt til i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål x.1: Hvor enig eller uenig er du i påstandene nedenfor? Jeg deltar jevnlig i sosiale
aktiviteter
Alle
Tiltak
Kontroll
pct

pct

pct

Helt uenig

17,2

15,9

18,6

1

4,6

2,3

7,0

2

11,5

13,6

9,3

3

8,0

9,1

7,0

4

9,2

11,4

7,0

5

8,0

6,8

9,3

6

5,7

6,8

4,7

7

3,4

4,5

2,3

8

8,0

13,6

2,3

9

3,4

2,3

4,7

Helt enig

17,2

11,4

23,3

Vet ikke

3,4

2,3

4,7

N

87

44

43

Merknad: Dette spørsmålet ble tatt ut i versjon 2 av spørreundersøkelsen.
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Spørsmål x.2: Hvor enig eller uenig er du i påstandene nedenfor? Jeg bidrar aktivt til andres lykke
og livskvalitet
Alle
Tiltak
Kontroll
pct

pct

pct

0 Helt uenig

11,5

14,3

8,9

1

5,7

4,8

6,7

2

5,7

2,4

8,9

3

3,4

2,4

4,4

4

5,7

9,5

2,2

5

10,3

11,9

8,9

6

9,2

11,9

6,7

7

11,5

4,8

17,8

8

2,3

4,8

0,0

9

6,9

7,1

6,7

10 Helt enig

9,2

9,5

8,9

Vet ikke

18,4

16,7

20,0

87

42

45

N

Merknad: Dette spørsmålet ble tatt ut i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål 5.1: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du glad?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

3,8

4,9

3,1

I liten grad

19,6

18,3

20,8

I noen grad

34,8

34,1

35,4

I stor grad

38,6

37,8

38,5

Vet ikke

3,3

4,9

2,1

N

184

82

96

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke i det hele tatt» til «10 – I svært stor grad» og «Vet
ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av spørreundersøkelsen er
kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke i det hele tatt» er «Ikke i det hele tatt», 1 til 3 er «I liten grad», 4 til 7 er «I noen grad» og 8 til «10 – I
svært stor grad» er i «I stor grad».

Spørsmål 5.2: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du engasjert?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

5,5

5,0

6,2

I liten grad

22,4

23,8

22,7

I noen grad

33,3

38,8

27,8

I stor grad

34,4

28,8

38,1

Vet ikke

4,4

3,8

5,2

N

183

80

97

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke i det hele tatt» til «10 – I svært stor grad» og «Vet
ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av spørreundersøkelsen er
kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke i det hele tatt» er «Ikke i det hele tatt», 1 til 3 er «I liten grad», 4 til 7 er «I noen grad» og 8 til «10 – I
svært stor grad» er i «I stor grad».
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Spørsmål 5.3: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du rolig og
avslappet?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

2,7

3,6

3,1

I liten grad

16,6

12,0

20,8

I noen grad

34,2

30,1

35,4

I stor grad

44,4

51,8

38,5

Vet ikke

2,1

2,4

2,1

N

187

83

96

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke i det hele tatt» til «10 – I svært stor grad» og «Vet
ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av spørreundersøkelsen er
kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke i det hele tatt» er «Ikke i det hele tatt», 1 til 3 er «I liten grad», 4 til 7 er «I noen grad» og 8 til «10 – I
svært stor grad» er i «I stor grad».

Spørsmål 5.4: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du bekymret?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

13,0

13,8

13,3

I liten grad

35,3

35,0

33,7

I noen grad

24,5

25,0

24,5

I stor grad

24,5

25,0

24,5

Vet ikke

2,7

1,2

4,1

N

184

80

98

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke i det hele tatt» til «10 – I svært stor grad» og «Vet
ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av spørreundersøkelsen er
kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke i det hele tatt» er «Ikke i det hele tatt», 1 til 3 er «I liten grad», 4 til 7 er «I noen grad» og 8 til «10 – I
svært stor grad» er i «I stor grad».

Spørsmål 5.5: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du nedfor eller
trist?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

19,0

20,7

17,7

I liten grad

38,0

37,8

37,5

I noen grad

23,9

24,4

22,9

I stor grad

16,3

15,9

17,7

Vet ikke

2,7

1,2

4,2

N

184

82

96

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke i det hele tatt» til «10 – I svært stor grad» og «Vet
ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av spørreundersøkelsen er
kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke i det hele tatt» er «Ikke i det hele tatt», 1 til 3 er «I liten grad», 4 til 7 er «I noen grad» og 8 til «10 – I
svært stor grad» er i «I stor grad».
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Spørsmål 5.6: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du irritert?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

19,7

17,3

21,6

I liten grad

43,7

44,4

42,3

I noen grad

25,7

28,4

23,7

I stor grad

8,7

7,4

10,3

Vet ikke

2,2

2,5

2,1

N

183

81

97

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke i det hele tatt» til «10 – I svært stor grad» og «Vet
ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av spørreundersøkelsen er
kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke i det hele tatt» er «Ikke i det hele tatt», 1 til 3 er «I liten grad», 4 til 7 er «I noen grad» og 8 til «10 – I
svært stor grad» er i «I stor grad».

Spørsmål 5.7: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du ensom?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

38,6

35,0

39,8

I liten grad

32,1

31,2

33,7

I noen grad

14,7

17,5

12,2

I stor grad

13,0

16,2

11,2

Vet ikke

1,6

0,0

3,1

N

184

80

98

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke i det hele tatt» til «10 – I svært stor grad» og «Vet
ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av spørreundersøkelsen er
kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke i det hele tatt» er «Ikke i det hele tatt», 1 til 3 er «I liten grad», 4 til 7 er «I noen grad» og 8 til «10 – I
svært stor grad» er i «I stor grad».

Spørsmål 5.8: Tenk på hvordan du har følt deg de siste 7 dagene. I hvilken grad var du engstelig?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

28,8

29,6

25,8

I liten grad

31,0

30,9

33,0

I noen grad

21,7

19,8

22,7

I stor grad

16,3

18,5

15,5

Vet ikke

2,2

1,2

3,1

100,0

100,0

100,0

184

81

97

Total
N

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke i det hele tatt» til «10 – I svært stor grad» og «Vet
ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av spørreundersøkelsen er
kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke i det hele tatt» er «Ikke i det hele tatt», 1 til 3 er «I liten grad», 4 til 7 er «I noen grad» og 8 til «10 – I
svært stor grad» er i «I stor grad».
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Spørsmål 6.1: Hvis du tenker på de siste 7 dagene, i hvilken grad har du hatt problemer med å
sove om natten?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

24,0

23,3

25,5

I liten grad

15,4

20,9

12,7

I noen grad

26,0

25,6

25,5

I stor grad

33,7

27,9

36,4

Vet ikke

1,0

2,3

0,0

N

104

43

55

Merknad: Dette spørsmålet ble lagt til i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål x: Hvis du tenker på de siste 7 dagene, i hvilken grad har du hatt problemer med å
sovne?
Alle
Tiltak
Kontroll
pct

pct

pct

I svært liten grad

31,4

24,4

39,0

I liten grad

18,6

26,7

9,8

I verken stor eller liten grad

17,4

15,6

19,5

I stor grad

15,1

11,1

19,5

I svært stor grad

17,4

22,2

12,2

86

45

41

N

Merknad: Dette spørsmålet ble tatt ut i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål 6.2: Hvis du tenker på de siste 7 dagene, i hvilken grad har du hatt problemer med å
sove for mye?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

23,9

16,7

26,5

I liten grad

46,3

51,2

44,9

I noen grad

16,5

14,3

19,4

I stor grad

11,7

14,3

9,2

Vet ikke

1,6

3,6

0,0

N

188

84

98

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».
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Spørsmål 6.3: Hvis du tenker på de siste 7 dagene, i hvilken grad har du følt deg slapp og hatt lite
overskudd?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

3,7

2,3

25,5

I liten grad

25,7

30,2

12,7

I noen grad

35,1

34,9

25,5

I stor grad

35,6

32,6

36,4

N

191

86

55

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».

Spørsmål 6.4: Hvis du tenker på de siste 7 dagene, i hvilken grad har du hatt dårlig appetitt?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

18,5

16,3

17,5

I liten grad

43,9

46,5

42,3

I noen grad

22,2

23,3

22,7

I stor grad

15,3

14,0

17,5

N

189

86

97

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».

Spørsmål 6.5: Hvis du tenker på de siste 7 dagene, i hvilken grad har du spist for mye?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

21,7

18,8

22,4

I liten grad

48,7

51,8

48,0

I noen grad

20,6

20,0

20,4

I stor grad

6,9

8,2

6,1

Vet ikke

2,1

1,2

3,1

N

189

85

98

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».
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Spørsmål 6.6: Hvis du tenker på de siste 7 dagene, i hvilken grad har du vært matt eller svimmel?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

15,2

14,9

16,3

I liten grad

42,4

44,8

39,8

I noen grad

23,0

25,3

20,4

I stor grad

18,3

14,9

21,4

Vet ikke

1,0

0,0

2,0

N

191

87

98

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».

Spørsmål 7: Alt i alt, hvordan vurderer du din egen helse?
Alle
Tiltak

Kontroll

Svært god

2,6

1,1

4,0

God

16,5

12,6

19,8

Verken god eller dårlig

39,7

42,5

35,6

Dårlig

33,5

36,8

32,7

Svært dårlig

4,1

3,4

4,0

Vet ikke

3,6

3,4

4,0

N

194

87

101

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var spørsmålet formulert «Hvordan vurderer du din egen helse?».

Spørsmål 8: Alt i alt, hvor fornøyd er du med livet ditt for tiden?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke fornøyd i det hele tatt

5,7

8,0

4,0

Misfornøyd

19,2

17,0

22,0

Verken misfornøyd eller fornøyd

28,0

30,7

27,0

Fornøyd

42,5

40,9

41,0

Vet ikke

4,7

3,4

6,0

N

193

88

100

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene skalaen «0 – Ikke fornøyd i det hele tatt» til «10 – Svært fornøyd»
og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra versjon 1 av
spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «0 – Ikke fornøyd i det hele tatt» er «Ikke fornøyd i det hele tatt», 1 til 3 er
«Misfornøyd», 4 til 7 er «Verken misfornøyd eller fornøyd» og 8 til «10 – Svært fornøyd» er i «Fornøyd».
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EQ-5D: Gange
Alle

Tiltak

Kontroll

Jeg har ingen problemer med å gå omkring

28,3

25,9

31,0

Jeg har litt problemer med å gå omkring

28,8

25,9

30,0

Jeg har middels store problemer med å gå omkring

23,6

28,2

20,0

Jeg har store problemer med å gå omkring

17,3

18,8

17,0

Jeg er ute av stand til å gå omkring

2,1

1,2

2,0

N

191

85

100

Alle

Tiltak

Kontroll

Jeg har ingen problemer med å vaske meg eller kle meg

73,8

78,4

69,3

Jeg har litt problemer med å vaske meg eller kle meg

17,4

12,5

21,8

Jeg har middels store problemer med å vaske meg eller
kle meg

7,2

8,0

6,9

Jeg har store problemer med å vaske meg eller kle meg

1,5

1,1

2,0

N

195

88

101

Alle

Tiltak

Kontroll

Jeg har ingen problemer med å utføre mine vanlige
gjøremål

36,9

36,4

38,6

Jeg har litt problemer med å utføre mine vanlige
gjøremål

23,1

21,6

23,8

Jeg har middels store problemer med å utføre mine
vanlige gjøremål

24,1

25,0

21,8

Jeg har store problemer med å utføre mine vanlige
gjøremål

13,3

13,6

13,9

Jeg er ute av stand til å utføre mine vanlige gjøremål

2,6

3,4

2,0

N

195

88

101

Alle

Tiltak

Kontroll

Jeg har verken smerter eller ubehag

15,1

18,2

13,1

Jeg har litt smerter eller ubehag

35,4

37,5

33,3

Jeg har middels sterke smerter eller ubehag

27,1

23,9

30,3

Jeg har sterke smerter eller ubehag

19,8

19,3

21,2

Jeg har svært sterke smerter eller ubehag

2,6

1,1

2,0

N

192

88

99

EQ-5D: Personlig stell

EQ-5D: Vanlige gjøremål

EQ-5D: Smerter/ubehag
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EQ-5D: Angst/depresjon
Alle

Tiltak

Kontroll

Jeg er verken engstelig eller deprimert

40,9

44,3

38,4

Jeg er litt engstelig eller deprimert

30,6

21,6

37,4

Jeg er middels engstelig eller deprimert

19,2

22,7

16,2

Jeg er svært engstelig eller deprimert

7,8

8,0

8,1

Jeg er ekstremt engstelig eller deprimert

1,6

3,4

0,0

N

193

88

99

EQ-5D: Vi vil gjerne vite hvor god eller dårlig helsen diner I DAG? (Skala 0 – 100)
Alle
Tiltak
Kontroll
Gjennomsnitt

52,0

51,0

52,9

Standardavvik

20,8

20,7

21,0

Median

50

50

50

Min

5

5

5

Max

100

100

96

N

189

85

104

Merknad: Fullstendig spørsmålstekst var: «Vi vil gjerne vite hvor god eller dårlig helsen diner I DAG? Skalaen er nummerert fra 0 til
100. 100 betyr den beste helsen du kan tenke deg. 0 betyr den dårligste helsen du kan tenke deg. Sett en X på skalaen for å angi
hvordan helsen din er I DAG. Skriv deretter tallet du merket av på skalaen inn i boksen nedenfor.»

Spørsmål 14.1: I hvilken grad har du opplevd at du har kontroll over helsesituasjonen din?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

4,8

4,7

5,1

I liten grad

21,2

20,9

22,4

I noen grad

34,4

31,4

36,7

I stor grad

36,5

37,2

34,7

Vet ikke

3,2

5,8

1,0

N

189

86

98

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad». I versjon 1 av
spørreundersøkelsen var spørsmålet formulert «Hvis du tenker på oppfølgingen av din helse, i hvilken grad opplever du at du har
kontroll over helsesituasjonen din?».
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Spørsmål 14.2: I hvilken grad opplever du at helsetilstanden din gjør det vanskelig å planlegge
hverdagen?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

6,7

4,6

7,8

I liten grad

30,4

35,6

26,5

I noen grad

26,8

19,5

33,3

I stor grad

34,0

35,6

32,4

Vet ikke

2,1

4,6

0,0

N

194

87

102

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».

Spørsmål 14.3: I hvilken grad opplever du at du forstår din kropps signaler og symptomer?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

1,0

1,1

1,0

I liten grad

11,5

11,5

12,0

I noen grad

31,9

32,2

31,0

I stor grad

49,2

46,0

52,0

Vet ikke

6,3

9,2

4,0

N

191

87

100

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad». I versjon 1 av
spørreundersøkelsen var spørsmålet formulert «Hvis du tenker på oppfølgingen av din helse, i hvilken grad opplever du at du forstår
din kropps signaler og symptomer?».

Spørsmål 14.4: I hvilken grad opplever du at helsetilstanden din gjør det vanskelig å realisere dine
evner og mål?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

1,5

2,2

1,0

I liten grad

17,9

21,3

14,9

I noen grad

30,6

24,7

33,7

I stor grad

44,4

43,8

46,5

Vet ikke

5,6

7,9

4,0

N

196

89

101

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».
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Spørsmål 14.5: I hvilken grad er du fornøyd med oppfølgingen av din helse?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

1,0

0,0

1,8

I liten grad

8,6

13,6

5,5

I noen grad

27,6

31,8

23,6

I stor grad

61,0

52,3

67,3

Vet ikke

1,9

2,3

1,8

N

105

44

55

Merknad: Dette spørsmålet ble lagt til i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål x: I hvilken grad er du fornøyd med oppfølgingen av din sykdom?
Alle
Tiltak
Kontroll
I svært liten grad

5,7

4,5

6,8

I liten grad

8,0

6,8

9,1

I verken stor eller liten grad

12,5

11,4

13,6

I stor grad

40,9

40,9

40,9

I svært stor grad

26,1

29,5

22,7

Vet ikke

6,8

6,8

6,8

N

88

44

44

Merknad: Dette spørsmålet ble tatt ut i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål 14.6: I hvilken grad opplever du at din fastlege er tilstrekkelig involvert i oppfølgingen
av din helse?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

1,0

2,3

0,0

I liten grad

8,2

8,0

8,9

I noen grad

19,0

22,7

14,9

I stor grad

67,2

60,2

73,3

Vet ikke

4,6

6,8

3,0

N

195

88

101

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var svaralternativene «I svært liten grad», «I liten grad», «I verken stor eller liten grad», «I
stor grad», «I svært stor grad» og «Vet ikke». I versjon 2 av spørreundersøkelsen er svaralternativene som angitt i tabellen. Svarene fra
versjon 1 av spørreundersøkelsen er kodet om i tabellen slik at «I svært liten grad» og «I liten grad» er slått sammen til «I liten grad», «I
verken stor eller liten grad» er «I noen grad» og «I stor grad» og «I svært stor grad» er slått sammen til «I stor grad».
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Spørsmål 14.7: I hvilken grad opplever du at du har mulighet til å medvirke til din egen
behandling?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ikke i det hele tatt

0,9

0,0

1,8

I liten grad

17,0

15,9

19,6

I noen grad

36,8

36,4

32,1

I stor grad

35,8

31,8

41,1

Vet ikke

9,4

15,9

5,4

N

106

44

56

Merknad: Dette spørsmålet ble lagt til i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål x: Hvis du tenker på oppfølgingen av din helse, i hvilken grad opplever du at du har
mulighet til å medvirke til din egen behandlingsplan?
Alle
Tiltak
Kontroll
I svært liten grad

5,7

4,4

7,0

I liten grad

9,1

13,3

4,7

I verken stor eller liten
grad

14,8

17,8

11,6

I stor grad

43,2

37,8

48,8

I svært stor grad

15,9

17,8

14,0

Vet ikke

11,4

8,9

14,0

88

45

43

N

Merknad: Dette spørsmålet ble tatt ut i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål x: Hvis du tenker på oppfølgingen av din helse, i hvilken grad opplever du at noen
følger med på din helse?
Alle
Tiltak
Kontroll
pct

pct

pct

I svært liten grad

4,4

2,2

6,7

I liten grad

7,8

11,1

4,4

I verken stor eller liten
grad

11,1

13,3

8,9

I stor grad

46,7

46,7

46,7

I svært stor grad

23,3

20,0

26,7

Vet ikke

6,7

6,7

6,7

100,0

100,0

100,0

90

45

45

Total
N

Merknad: Dette spørsmålet ble tatt ut i versjon 2 av spørreundersøkelsen.
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Spørsmål x: Hvis du tenker på oppfølgingen av din helse, i hvilken grad opplever du trygghet i
forbindelse med oppfølgingen av din helsesituasjon?
Alle
Tiltak
Kontroll
pct

pct

pct

I svært liten grad

5,7

4,5

6,8

I liten grad

8,0

6,8

9,1

I verken stor eller liten grad

12,5

11,4

13,6

I stor grad

40,9

40,9

40,9

I svært stor grad

26,1

29,5

22,7

Vet ikke

6,8

6,8

6,8

100,0

100,0

100,0

88

44

44

Alle

Tiltak

Kontroll

Mann

50,8

53,4

50,5

Kvinne

48,7

46,6

48,5

Ønsker ikke svare

0,5

0,0

1,0

N

197

88

103

Alle

Tiltak

Kontroll

Norsk

89,3

90,9

87,3

Svensk, dansk eller finsk

1,5

0,0

2,9

Annet

8,7

9,1

8,8

Ønsker ikke svare

0,5

0,0

1,0

N

196

88

102

Total
N

Merknad: Dette spørsmålet ble tatt ut i versjon 2 av spørreundersøkelsen.

Spørsmål 16: Hva er ditt kjønn?

Spørsmål 17: Hva er ditt morsmål?

Spørsmål 18: Hvilket år er du født?
Merknad: I versjon 2 av spørreundersøkelsen ble svaralternativet «Ønsker ikke svare» lagt til.

Spørsmål 19: Hva er din høyeste fullførte utdanning?
Alle
Tiltak

Kontroll

Folkeskole

16,2

16,5

15,6

Grunnskole

13,3

17,7

10,0

Videregående

23,1

22,8

22,2

Fagskole

11,0

12,7

8,9

Høyere utdanning

35,3

27,8

43,3

Ønsker ikke svare

1,2

2,5

0,0

N

173

79

90

Merknad: Svaralternativet «Fagskole» ble lagt til i versjon 2 av spørreundersøkelsen.
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Spørsmål 20: Hva er din sivilstatus?
Alle

Tiltak

Kontroll

Ugift

16,0

16,3

16,5

Gift/samboer/registrert partner

34,0

27,9

37,9

Enke/enkemann

19,6

19,8

19,4

Skilt

28,9

33,7

25,2

Separert

1,5

2,3

1,0

N

194

86

103

Spørsmål 21: Hva er din bosituasjon?
Alle

Tiltak

Kontroll

Bor alene

59,3

62,5

57,0

Bor sammen med barn

3,1

6,8

0,0

Bor sammen med
ektefelle/samboer/registrert partner

32,5

26,1

37,0

Bor sammen med foreldre/søsken/andre

0,5

0,0

1,0

Bor i omsorgsbolig, sykehjem,
bofellesskap o.l.

4,1

4,5

4,0

Ønsker ikke svare

0,5

0,0

1,0

N

194

88

100

Merknad: I versjon 1 av spørreundersøkelsen var det mulig å velge flere alternativer i dette spørsmålet, dette ble endret i versjon 2 av
spørreundersøkelsen. En person hadde svart «Bor alene» og «Bor i omsorgsbolig, sykehjem, bofellesskap o.l.», og dette er kodet om til
kun «Bor i omsorgsbolig, sykehjem, bofellesskap o.l.». En person hadde svart «Bor sammen med ektefelle/samboer/registrert partner»
og «Bor i omsorgsbolig, sykehjem, bofellesskap o.l.», og dette er kodet om til kun «Bor i omsorgsbolig, sykehjem, bofellesskap o.l.».

Spørsmål 22: Får du regelmessig hjelp eller omsorg fra noen som ikke mottar lønn for å hjelpe
deg?
Alle
Tiltak
Kontroll
Ektefelle/samboer/registrert partner

16,9

15,9

17,8

Barn

19,0

12,5

20,8

Nabo

1,5

2,3

1,0

Venner/bekjente

8,7

10,2

7,9

Annen familie

11,3

12,5

10,9

Annen uformell/frivillig hjelp

2,1

2,3

2,0

Annen

13,8

17,0

11,9

Nei, får ikke hjelp

26,2

26,1

27,7

Ønsker ikke svare

0,5

1,1

0,0

N

195

88

101

Merknad: Svaralternativet «Annen» ble lagt til i versjon 2 av spørreundersøkelsen.
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Spørsmål 23: Hvor ofte får du hjelp eller omsorg fra noen som ikke mottar lønn for å hjelpe deg?
Alle
Tiltak
Kontroll
Aldri

24,5

28,1

23,5

1 gang per måned

11,3

17,2

6,2

2-3 ganger per måned

15,2

14,1

16,0

1 dag per uke

11,9

12,5

11,1

2-3 dager per uke

10,6

9,4

12,3

4-5 dager per uke

4,6

3,1

4,9

6-7 dager per uke

19,9

12,5

24,7

Ønsker ikke svare

2,0

3,1

1,2

N

151

64

81

Merknad: Personer som svarte «Nei, får ikke hjelp» på spørsmål 22 har ikke svart på spørsmål 23.

Spørsmål 24: Bruker du noen av følgende teknologiske hjelpemidler?
Alle
Tiltak
Kontroll
Trygghetsalarm

30,6

28,4

32,3

Medisindispenser

8,2

9,9

7,3

Annet

2,7

3,7

2,1

Bruker ingen av de ovennevnte hjelpemidlene

57,9

56,8

58,3

Ønsker ikke svare

0,5

1,2

0,0

N

183

81

96

Merknad: Spørsmålet er omformulert fra «Bruker du noen av disse formene for velferdsteknologi?» i versjon 1 av spørreundersøkelsen.
Svaralternativet «Annet» ble tatt ut i versjon 2 av spørreundersøkelsen. Svaralternativet er endret fra «Bruker ingen form for
velferdsteknologi» i versjon 1.

Spørsmål 25: Hva er din hovedkilde til livsopphold?
Alle
Tiltak

Kontroll

Yrkesaktiv (også sykemeldt)

7,7

8,0

6,8

Arbeidsledig/arbeidssøkende

2,0

2,3

1,9

Uføretrygdet

16,3

15,9

16,5

Pensjonist

70,9

69,3

72,8

Annet

3,1

4,5

1,9

N

196

88

103

Evaluering av utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

137

Spørsmål 25: Hva er husholdningens årlige inntekt før skatt (lønn, pensjon, sykepenger, trygd
o.l.)?
Alle
Tiltak
Kontroll

138

0-199 999 kr

8,6

9,0

8,7

200 000-399 999 kr

33,8

36,0

31,7

400 000-599 999 kr

21,2

21,3

22,1

600 000-799 999 kr

8,1

7,9

6,7

800 000-999 999 kr

3,0

1,1

3,8

1 million-1,49 millioner

1,0

0,0

1,9

1,5 millioner-1,99 millioner

1,5

1,1

1,9

Ønsker ikke svare

22,7

23,6

23,1

N

198

89

104
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Vedlegg K
Resultater fra spørreundersøkelse i
oppfølgingstjenesten
På tidspunktet hvor undersøkelsen ble gjennomført (november 2019) var prosjektet i Eid fortsatt i en
tidlig oppstartsfase, og oppfølgingstjenesten hadde derfor svært begrenset erfaring med oppfølging
av pasienter med medisinsk avstandsoppfølging. For at svarene på undersøkelsen skal gi et mer
realistisk bilde av oppfølgingstjenestens erfaring med oppfølging av pasienter med medisinsk
avstandsoppfølging, presenterer vi derfor også en kolonne hvor svarene fra
respondentene/oppfølgingstjenesten i Eid er utelatt.
Spørsmål 1: I hvilken grad opplever du at inklusjonskriteriene er velegnet for medisinsk
avstandsoppfølging?
Alle

Alle, unntatt Eid

Ikke i det hele tatt

0,0

0,0

I liten grad

0,0

0,0

I noen grad

20,0

15,0

I stor grad

46,7

55,0

I svært stor grad

20,0

30,0

Vet ikke

13,3

0,0

30

20

Observasjoner

Spørsmål 3: Du har svart at du ikke i det hele tatt eller liten grad opplever at inklusjonskriteriene
for deltakelse i forsøket med medisinsk avstandsoppfølging er velegnet. Kan du utdype? [Åpent
spørsmål]
Alle
Har ikkje noko med inklusjonskriteriene og gjør, kjenner ikkje til dei og bruker dei ikkje.
Nyoppstarta
Har ikkje vore nok inne i det til å kunne svare på det
Spørsmål 4: Har du kommentarer knyttet til inklusjons- og eksklusjonskriteriene for medisinsk
avstandsoppfølging? [Åpent spørsmål]
Alle
Man bør ikke inkludere personer med kognitiv svikt. mange med kognitiv svikt er fortsatt
samtykkekompetente. Dette burde vært et eksklusjonskriterie
Det kunne nok kommet enda tydeligere frem fra starten av. Har måtte tatt kontakt flere ganger for
å høre om brukere som blir henvist oppfyller inklusjonskriteriene.
Om bruker ikke selv kan benytte teknologien, kan i visse tilfeller pårørende ta målingene (gjelder de
som bor sammen med pårørende)
Jeg tenker at inklusjonskriteriene er OK ift forskningsprosjektet, men jeg tenker at selve tjenesten
kunne innlemmet mange flere pasienter dersom vi ikke hadde kriterier med at pasienten må ha
medium til høy grad av risiko for forverring.
Jeg mener at eksklusjonskriteriet ang rus bør spesifiseres.
Vi har bruker som trenger hjelp av ektefelle, til motivator og til fysisk å registrere svar på nettbrett,
opplever ikke dette som et problem, kun trygghet
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Spørsmål 5: Synes du at det er riktig at fastlegen skal delta i vurderingen av pasientens egnethet
for medisinsk avstandsoppfølging?
Alle

Alle, unntatt Eid

Ja

76,7

80,0

Nei

13,3

20,0

Vet ikke

10,0

0,0

30

20

Observasjoner

Spørsmål 6: Du svarte at du ikke synes det er riktig at fastlegen skal delta i vurderingen av
pasientens egnethet for medisinsk avstandsoppfølging. Kan du utdype? [Åpent spørsmål]
Alle
Vi spør ikke fastlegen om å godkjenne andre tjenester, så ser ikke hvorfor de skal få avgjøre at
bruker får medisinsk avstandsoppfølging. Vi ser at enkelte fastlegger motsetter seg deltagelsen uten
å sette seg inn i hva medisinsk avstandsoppfølging er. Dette går utover brukeren.
Opplever at fastleger sier ''nei'' til prosjektet da de ikke vil ha mer ansvar, eller at noen opplever
press på mer arbeidsoppgaver.
Litt uklart. Mener fastlegen kan vær en av flere som kan anbefale til avstandsoppfølging. Tror flere
kan anbefale/motivere/veilede til at en pasient starter med oppfølging. Opplever at
familie/venner/kollegaer/fysioterapeut/forvaltning også kan anbefale oppfølging evt. vurdere
Spørsmål 7: Hvor stor er din samlede stillingsprosent knyttet til medisinsk avstandsoppfølging?
Alle

Alle, unntatt Eid

0 - 20

35,5

25,0

21 - 40

9,7

15,0

41 - 60

6,5

5,0

61 - 80

9,7

15,0

81 - 99

6,5

10,0

100

16,1

25,0

Vet ikke

16,1

5,0

31

20

Observasjoner
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Spørsmål 8.1: Omtrent hvor stor prosentandel av din totale arbeidstid knyttet til medisinsk
avstandsoppfølging bruker du på rekruttering av nye pasienter (inkl. informasjonsmøter,
opplæring og tverrfaglig arbeid med egenbehandlingsplan)?
Alle

Alle, unntatt Eid

0-10

41,7

17,6

11-20

12,5

17,6

21-30

16,7

23,5

31-40

16,6

23,6

41-50

8,3

11,8

51-60

4,2

5,9

61-70

0,0

0,0

71-80

0,0

0,0

81-90

0,0

0,0

91-100

0,0

0,0

Observasjoner

24

17

Spørsmål 8.2: Omtrent hvor stor prosentandel av din totale arbeidstid knyttet til medisinsk
avstandsoppfølging bruker du på telefonsamtaler med pasienter?
Alle
Alle, unntatt Eid
0-10

33,3

11,2

11-20

16,7

22,3

21-30

20,8

27,8

31-40

20,9

27,8

41-50

4,2

5,6

51-60

4,2

5,6

61-70

0,0

0,0

71-80

0,0

0,0

81-90

0,0

0,0

91-100

0,0

0,0

Observasjoner

24

18
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Spørsmål 8.3: Omtrent hvor stor prosentandel av din totale arbeidstid knyttet til medisinsk
avstandsoppfølging bruker du på vurdering av målinger/resultater?
Alle

Alle, unntatt Eid

0-10

20,8

5,6

11-20

29,2

33,4

21-30

25

33,4

31-40

20,9

22,3

41-50

0,0

0,0

51-60

4,2

5,6

61-70

0,0

0,0

71-80

0,0

0,0

81-90

0,0

0,0

91-100

0,0

0,0

Observasjoner

24

18

Spørsmål 8.4: Omtrent hvor stor prosentandel av din totale arbeidstid knyttet til medisinsk
avstandsoppfølging bruker du på kontakt med fastlege (ikke tverrfaglige møter i forbindelse med
oppstart), øvrig primærhelsetjeneste eller spesialisthelsetjenesten?
Alle
Alle, unntatt Eid
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0-10

65,2

55,5

11-20

30,4

38,9

21-30

0,0

0,0

31-40

0,0

0,0

41-50

0,0

0,0

51-60

0,0

0,0

61-70

0,0

0,0

71-80

4,3

5,6

81-90

0,0

0,0

91-100

0,0

0,0

Observasjoner

23

18
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Spørsmål 8.5: Omtrent hvor stor prosentandel av din totale arbeidstid knyttet til medisinsk
avstandsoppfølging bruker du på annet arbeid?
Alle

Alle, unntatt Eid

0-10

91,7

87,5

11-20

8,3

12,5

21-30

0,0

0,0

31-40

0,0

0,0

41-50

0,0

0,0

51-60

0,0

0,0

61-70

0,0

0,0

71-80

0,0

0,0

81-90

0,0

0,0

91-100

0,0

0,0

Observasjoner

12

8

Spørsmål 9.1: Hvordan fungerer samhandlingen knyttet til organiseringen av medisinsk
avstandsoppfølging i din kommune med hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, BPA,
hverdagsrehabilitering o.l.?
Alle
Alle, unntatt Eid
Svært dårlig

0,0

0,0

Dårlig

3,2

5,0

Hverken bra eller dårlig

16,1

10,0

Godt

29,0

45,0

Svært godt

25,8

40,0

Vet ikke

25,8

0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 9.2: Hvordan fungerer samhandlingen knyttet til organiseringen av medisinsk
avstandsoppfølging i din kommune med fastlegetjenesten?
Alle

Alle, unntatt Eid

Svært dårlig

0,0

0,0

Dårlig

12,9

20,0

Hverken bra eller dårlig

22,6

25,0

Godt

29,0

45,0

Svært godt

3,2

5,0

Vet ikke

32,3

5,0

31

20

Observasjoner
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Spørsmål 9.3: Hvordan fungerer samhandlingen knyttet til organiseringen av medisinsk
avstandsoppfølging i din kommune med spesialisthelsetjenesten?
Alle

Alle, unntatt Eid

Svært dårlig

0,0

0,0

Dårlig

12,9

20,0

Hverken bra eller dårlig

29,0

35,0

Godt

16,1

25,0

Svært godt

3,2

5,0

Vet ikke

38,7

15,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 10: Du har svart at samhandlingen med en eller flere aktører fungerer dårlig eller svært
dårlig. Kan du utdype? [Åpent spørsmål]
Alle
Mye tidsbruk på å få med fastlegene uten at det har så stor effekt.
Fastlegen svarer ofte ikke på PLO, dermed bruker vi ansatte en del tid på å få tak i de på telefon,
for å purre på at de svarer på PLO. Når vi ikke får svar på om bruker kan delta, blir
inklusjonssamtalen med bruker utsatt. Alt stopper opp når fastlegen ikke svarer.
I tverrfaglige møter opplever vi at fastlegen vegrer seg for å sette referanseverdier og lage
behandlingsplan. Muligens pga. manglende inngående kunnskaper om de forskjellige sykdommene
(diabetes, kols, hjertesvikt osv.) Fastlegene er ofte negative til medisinsk avstandsoppfølging, dette
kan smitte over på bruekrene.
Det er utfordringer med å få tjenesten til å rekruttere pasienter, og det er utfordringer å komme seg
inn til tjenestene for å informere om denne utprøvingen.
Når vi har vært å informert, er det utfordrende at tidspress og andre arbeidsoppgaver for
eksempel i hjemmesykepleien blir prioritert
Opplever ofte at fastleger ikke svarer på e-meldinger eller svarer lite utdypende på det jeg spør
om
Spørsmål 11.1: Hvordan fungerer samhandlingen knyttet til medisinsk avstandsoppfølging av
enkeltpasienter med hjemmetjenesten (hjemmesykepleie, BPA, hverdagsrehabilitering o.l.)?
Alle

Alle, unntatt Eid

Svært dårlig

0,0

0,0

Dårlig

0,0

0,0

Hverken bra eller dårlig

19,4

20,0

Godt

29,0

45,0

Svært godt

22,6

35,0

Vet ikke

29,0

0,0

31

20

Observasjoner
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Spørsmål 11.2: Hvordan fungerer samhandlingen knyttet til medisinsk avstandsoppfølging av
enkeltpasienter med fastlegetjenesten?
Alle

Alle, unntatt Eid

Svært dårlig

0,0

0,0

Dårlig

6,5

10,0

Hverken bra eller dårlig

22,6

30,0

Godt

32,3

50,0

Svært godt

3,2

5,0

Vet ikke

35,5

5,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 11.3: Hvordan fungerer samhandlingen knyttet til medisinsk avstandsoppfølging av
enkeltpasienter med spesialisthelsetjenesten?
Alle
Alle, unntatt Eid
Svært dårlig

0,0

0,0

Dårlig

16,1

25,0

Hverken bra eller dårlig

29,0

40,0

Godt

12,9

20,0

Svært godt

3,2

5,0

Vet ikke

38,7

10,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 12: Du har svart at samhandlingen med en eller flere aktører fungerer dårlig eller svært
dårlig. Kan du utdype? [Åpent spørsmål]
Alle
Utfordrende med for eksempel hjemmesykepleie at de ikke har tid til å prioritere dette, til tross for
at det kan være arbeidsbesparende på sikt for dem.
Fastlegen svarer skjeldent på e-meldinger
Spørsmål 13: Hvordan opplever du at medisinsk avstandsoppfølging påvirker koordinering og
sammenheng i tjenestetilbudet til den enkelte pasient?
Alle
Alle, unntatt Eid
Jeg opplever at graden av koordinering
og sammenheng reduseres

3,2

5,0

Jeg opplever ingen endring i graden av
koordinering og sammenheng

12,9

20,0

Jeg opplever at graden av koordinering
og sammenheng øker

29,0

45,0

Vet ikke

54,8

30,0

31

20

Observasjoner
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Spørsmål 14: Har du andre kommentarer knyttet til samhandlingen med andre aktører innen
helsetjenesten? [Åpent spørsmål]
Alle
Vi har også nettopp starta opp med medisinsk avstandsoppfølging, og ikkje fått så mykje
opplæring. Dermed blir det vanskelig å svare på spørsmål.
Vi har nettopp begynt og er i oppstartfasen. Det er ikke satt i gang noen Tiltaksplan foreløpig.
Det er for tidlig å svare på om koordinering vil endre seg
For lite grunnlag til å kunne uttale meg enno.
Har liten erfaring med koordinering og samhandling
Spørsmål 15: I hvilken grad opplever du at pasienter i rekrutteringsfasen er interessert i å motta
medisinsk avstandsoppfølging?
Alle
Alle, unntatt Eid
Ikke i det hele tatt

0,0

0,0

I liten grad

3,2

5,0

I noen grad

6,5

5,0

I stor grad

48,4

75,0

I svært stor grad

9,7

15,0

Vet ikke

32,3

0,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 16: I hvilken grad opplever du at brukerne er fornøyde med medisinsk
avstandsoppfølging?
Alle
Alle, unntatt Eid
Ikke i det hele tatt

0,0

0,0

I liten grad

0,0

0,0

I noen grad

6,5

10,0

I stor grad

25,8

40,0

I svært stor grad

29,0

45,0

Vet ikke

38,7

5,0

31

20

Observasjoner
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Spørsmål 17.1: I hvilken grad opplever du at medisinsk avstandsoppfølging bidrar positivt til
brukernes fysiske helse?
Alle
Alle, unntatt Eid
Ikke i det hele tatt

0,0

0,0

I liten grad

0,0

0,0

I noen grad

22,6

35,0

I stor grad

25,8

40,0

I svært stor grad

9,7

15,0

Vet ikke

41,9

10,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 17.2: I hvilken grad opplever du at medisinsk avstandsoppfølging bidrar positivt til
brukernes psykiske helse?
Alle
Alle, unntatt Eid
Ikke i det hele tatt

0,0

0,0

I liten grad

0,0

0,0

I noen grad

9,7

15,0

I stor grad

38,7

60,0

I svært stor grad

6,5

10,0

Vet ikke

45,2

15,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 17.3: I hvilken grad opplever du at medisinsk avstandsoppfølging bidrar positivt til
brukernes trygghet?
Alle
Alle, unntatt Eid
Ikke i det hele tatt

0,0

0,0

I liten grad

0,0

0,0

I noen grad

9,7

5,0

I stor grad

25,8

40,0

I svært stor grad

32,3

50,0

Vet ikke

32,3

5,0

31

20

Observasjoner
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Spørsmål 17.4: I hvilken grad opplever du at medisinsk avstandsoppfølging bidrar positivt til
brukernes mestring av egen sykdom?
Alle

Alle, unntatt Eid

Ikke i det hele tatt

0,0

0,0

I liten grad

0,0

0,0

I noen grad

16,1

15,0

I stor grad

35,5

55,0

I svært stor grad

9,7

15,0

Vet ikke

38,7

15,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 18: I hvilken grad opplever du at medisinsk avstandsoppfølging bidrar til at
pasienter/brukere blir mer delaktige i oppfølgingen av egen sykdom?
Alle
Alle, unntatt Eid
Ikke i det hele tatt

0,0

0,0

I liten grad

0,0

0,0

I noen grad

22,6

25,0

I stor grad

38,7

55,0

I svært stor grad

12,9

20,0

Vet ikke

25,8

0,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 19.1: Ta stilling til følgende påstander om medisinsk avstandsoppfølging: Medisinsk
avstandsoppfølging bidrar til unødvendig sykdomsfokus blant enkelte brukere
Alle
Alle, unntatt Eid
Svært uenig

9,7

15,0

Delvis uenig

25,8

35,0

Verken enig eller uenig

22,6

25,0

Delvis enig

12,9

15,0

Svært enig

3,2

5,0

Vet ikke

25,8

5,0

31

20

Observasjoner
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Spørsmål 19.2: Ta stilling til følgende påstander om medisinsk avstandsoppfølging: Medisinsk
avstandsoppfølging bidrar til økt trygghet for pårørende
Alle

Alle, unntatt Eid

Svært uenig

0,0

0,0

Delvis uenig

0,0

0,0

Verken enig eller uenig

3,2

0,0

Delvis enig

32,3

35,0

Svært enig

41,9

65,0

Vet ikke

22,6

0,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 19.3: Ta stilling til følgende påstander om medisinsk avstandsoppfølging: Medisinsk
avstandsoppfølging bidrar til en riktigere vurdering av brukernes behov for helsehjelp
Alle
Alle, unntatt Eid
Svært uenig

0,0

0,0

Delvis uenig

0,0

0,0

Verken enig eller uenig

9,7

0,0

Delvis enig

29,0

40,0

Svært enig

32,3

50,0

Vet ikke

29,0

10,0

31

20

Observasjoner

Spørsmål 19.4: Ta stilling til følgende påstander om medisinsk avstandsoppfølging: Medisinsk
avstandsoppfølging bidrar til å avdekke behov for helsehjelp som brukeren ellers ikke ville
etterspurt
Alle
Alle, unntatt Eid
Svært uenig

0,0

0,0

Delvis uenig

0,0

0,0

Verken enig eller uenig

12,9

10,0

Delvis enig

19,4

20,0

Svært enig

41,9

65,0

Vet ikke

25,8

5,0

31

20

Observasjoner
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Spørsmål 20: Hva mener du er de største utfordringene for å kunne oppskalere medisinsk
avstandsoppfølging i fremtiden? [Åpent spørsmål]
Alle
Tverrfaglig samarbeid - både internt i organisasjoner, men også på tvers i behandlingskjeden.
Sykehus og kommune må ses på som likeverdige parter og sette pasienten i sentrum.
Økonomi, holdningsendring blant helsepersonell
Veit for lite om medisinsk avstandsoppfølging og kva pasientane synes om dette tilbudet til å kunne
svare. Veit heller ikkje kva effekt det har på pasientane. Om dei føler seg tryggare og får meir
kontroll over eigen sjukdom, eller om dei blir alt for opphengt i målingane.
Kommunikasjon mellom pas og helsetjenesten bør være optimal. Må ikkje glemme personlig kontakt.
Har lite data på om gevinstrealisering og om det kan erstatte andre helsetenester som
heimesjukepleie eller besøk hos fastlege.
Å kommunisere ut hva dette innebærer, til alle.
At ansatte i helsetjenesten må se gevinsten, og at vi må kunne vise til gevinster
Få med fastlegane, at brukarane skal stole på anna helsepersonell.
Pasienter som bor i områder med dårlig 4G men som kunne hatt nytte av denne type oppfølging sårbart dersom 4G nett er ute av drift
Legene må bli flinkere til å informere de pasientene de mener er aktuelle kandidater, slik at disse er
forberedt når oppfølgingstjenesten ringer.
Dersom dette skal fungere godt når det blir mange deltagere må det settes av tid til dette for de
som er i oppfølgingstjenesten.
fordeling- oppstart- oppfølging/kartlegging
Spørsmål 21: Har du andre kommentarer knyttet til medisinsk avstandsoppfølging? [Åpent
spørsmål]
Alle
Usikker om pas føler trygghet eller om pas blir meir stresset av alle målinger. Ofte er personlig
oppmøtemed besøk av hjelsepersonell viktigere enn tekniske hjelpemidler.
Har berre erfaring frå ein pasient som ikkje enno har fått behandlingsplan, difor vanskeleg å svare
på spørsmåla.
Veldig vanskeleg å ta stilling til alle disse spørsmåla, da vi her på legevakt er helt i startfasen av
dette prosjektet og har ikkje hatt mange pasientar som vi skal være med å følgje opp enda.
Personlig har eg ikkje hatt nåken oppgåver ang dette enda. Bare vert inn i systema, og prøvd å
sette meg inn i korleis program, varsling osv fungerer.
Noen føler ikke de trenger dette. Opplegget er bra, gjelder bare å finne de som er i målgruppen.
Det er særdeles utfordrende med rekruttering, vanskelig å komme inn hos tjenestene
Har vore for lite utprøvd på denne arbeidsplassen til at ein får fram reelle svar.
Gir stor trygghet for pasient og pårørende. Mange har liten kunnskap om egen sykdom

150

Evaluering av utprøving av medisinsk avstandsoppfølging

Spørsmål 22: I hvilken kommune jobber du?
Alle
Andre kommuner i Agder

9,7

Bodø

6,5

Eid

35,5

Gjerdrum

6,5

Kristiansand

6,5

Larvik

6,5

Oslo

25,8

Ullensaker

3,2

Observasjoner

31

Spørsmål 23: Jobber du som sykepleier i primærhelseteam? [Kun de som svarte Oslo, Eid eller
Kristiansand på spm. 22]
Alle
Ja

12,5

Nei

87,5

Observasjoner

16

Svar på spørsmål 24-28 er utelatt av hensyn til personvern.
Spørsmål 29: Har du kommentarer knyttet til denne spørreundersøkelsen? [Åpent spørsmål]
Alle
Nettopp startet, forrige uke, svært liten erfaring foreløpig.
Føler eg per no har liten erfaring/tidlig i prosjektet med medisinskavstandsoppfølging til å kunne
svare.
Som nemnt tidlegare, vanskelig å ta stilling til alle disse spørsmåla, da vi bare så vidt er komet i
gang med avstandsoppfølging.
Denne kom alt for tidleg.
Burde kunne trykket "Forrige" når man er midt i undersøkelsen. For min del kommer undersøkelsen litt
for tidlig i prosjektet, til å kunne svare godt på spørsmålene.
Vanskelig å svare når vi nettopp er begynt med å ha pasientar.
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